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Yerel yönetim sistemini kuran yeni yasaların tümü yürürlüklerinin durdurulması ve en
temel maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi önünde bulunuyor.

Belediye Kanunu. 2004 yılı yaz aylarında 5215 sayısı verilen bir belediye yasası çıkmış-
tı. Cumhurbaşkanlığı bunu yeniden görüşülmek üzere geri çevirmişti. Aynı yılın sonunda, bu
kez  5272 sayıyla bir Belediye Kanunu kabul edilmişti. Bu yasa Anayasa'nın 2, 11, 88, 148.
maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle dava edildi. Ana-
yasa Mahkemesi yasayı şekil yönünden iptal etti. Hükümet yasama sürecini yeniden başlat-
tı. Bu kez ortaya 5393 sayılı yeni bir Belediye Kanunu çıktı. 13 Temmuz 2005 günlü Resmi
Gazete'de yayımlanan bu yasa hem Cumhurbaşkanlığı hem anamuhalefet partisi tarafından
dava edildi. Anayasa Mahkemesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili olarak 2005/14 sa-
yılı kararıyla 14. madde (b) ve ikinci fıkranın yürürlüğünü durdurma kararı verdi. Davanın
esastan görüşmesi Eylül 2005'ten bu yana sürüyor.

İl Özel İdaresi Kanunu. TBMM, 26 Haziran 2004'te Cumhurbaşkanlığı'na yeni bir il özel
idaresi yasasını göndermişti. Yasa 5197 sayılıydı. Cumhurbaşkanlığı 5197 sayılı İl Özel

İdaresi Kanununun Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle bir kez daha görüşülmesini istedi. Hü-
kümet yasama sürecini yeniden başlattı. Yeni yasa 5302 sayıyla 22 Şubat 2005'te kabul edil-
di ve 4 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasal yargı Mayıs 2005'ten bu ya-
na sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu. Büyükşehir yönetimini düzenleyen yeni yasa 10 Temmuz
2004'te kabul edilmiş, 5216 sayıyla 23 Temmuz 2004 günlü Resmi Gazete'de yayımlanmış-
tı. Bu yasa da 15 maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Dava Eylül
2004'ten beri sürüyor.

Kalkınma Ajansları Kanunu. Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında 5449 sayılı ya-
sa, Avrupa Birliği istekleri çerçevesinde bölgesel yönetim birimleri oluşturmak üze-

re 25 Ocak 2006'da kabul edildi. Bu yasa da yürürlüğün durdurulması istemiyle birlikte Ana-
yasa Mahkemesi'nin iptal davasına konu oldu. Dava Nisan 2006'dan bu yana sürüyor.

Ülkenin yönetim sistemine ilişkin bu yasalar, anayasal yargılamanın sonuçlarından doğru-
dan etkilenecektir. Davacı savlarının haklı bulunması durumunda bazı maddeler iptal edile-
cektir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği, kararın açıklandığı ta-
rihten itibaren etki yarattığı için, ülke yönetiminde bir dönem 'Anayasa'ya aykırı olma' özel-
liğiyle damgalanacaktır.

Kurucu yasalar Anayasa Mahkemesi'nde bulunmasına karşın yasalar uygulanıyor, hat-
ta böyle bir sorun yokmuş gibi sözkonusu yasalarda değişiklikler yapan yasalar çı-

karılıyor. İçinde bulunduğumuz döneme özgü bu durum, anayasa ve yönetim hukukçuları-
nın ilgisini, ayrıntılı incelemelerini, yorumunu bekliyor. Anayasal esaslara uygunluk, hukuk
devleti olmanın ilk ve vazgeçilmez koşullarından biridir. Yasama ve yürütmenin uygulama
sürecinin bu koşula uygunluğunu sağlamak, “hukuk devleti”nin yara almasını önlemek ba-
kımından önemlidir. Gelecek sayılarımızda bu sorunu ele alacağız. Bir sonraki sayımıza
kadar iyilik dileklerimizi sunuyoruz.

Memleket Mevzuat 
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Birinci Kalkındırmama Planı

SWOT Analizi tekniği, son zamanlarda
siyaset, ekonomi, toplumbilim ve çeşitli
konulardaki araştırmalarda sıkça kullanılır
oldu. SWOT, İngilizce strength (güçlü),
weakness (zayıf), opportunity (fırsat) ve
threat (tehdit) sözcüklerinin baş harflerinin
birleştirilmesinden oluşan bir sözcük.
SWOT Analizi, ilgili uzman ve tarafların
yer aldığı bir ekibe, moderatör adını ver-
dikleri bir yönetici tarafından uygulanan,
araştırma konusunun güçlü ve zayıf yönle-
ri ile fırsat ve tehditleri tespit etmeyi amaç-
layan bir çalışma tekniğidir. Bu teknikte il-
gili uzman ve tarafların görüşleri alınmak-
ta, vizyon tespiti yapılmakta sıkça da mis-
yondan söz edilmektedir.

Bilimsel araştırma yöntemlerinde kulla-
nılan kavramlar ve uygulamaların yerini
alan bu yöntem özellikle Avrupa Birliği sü-
recinde moda bir uygulama oldu. Kamusal
alanlardaki çalışmalarda olduğu gibi mis-
yon ve vizyon sözcükleri doğal olarak gün-
lük konuşma sözcükleri arasına da girdi. 

Yayımlanan plan metni baştan sona ince-
lendiğinde; içerisinde yer alan her söyle-
min, her sözcüğün, her tümcenin bu analiz
sonucu ortaya çıktığı görülmektedir.

Planda “ilk”ler olarak nitelenebilecek ki-
mi özellikler var:

-İlk defa beş yıllık bir plan yerine yedi
yıllık bir plan olması,

-Bu planın ilk defa AB’nin 2007–2013
bütçe dönemiyle eşit bir süreci içermesi,

-Bununla bağlantılı olarak, ilk defa mü-
zakere süreci boyunca bütçe döneminde
aday ülkelere verilmesi öngörülen fonlar-
dan yararlanılarak, planın finansmanının
sağlanacağı ümidi,

-Hepsinden önemlisi en erken 2014’de
AB’ye üye olunabileceği hayaliyle, Türki-
ye’yi tam üyeliğe taşıyacağı iddia edilen
ilk plan olması…

Plana göre;
-Şu anda resmi olarak yüzde 10.4 olan iş-

sizlik oranı 2013’te yüzde 7.7’ye indirile-
cek(!)

-Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı
2005 yılındaki yüzde 6,4 seviyesinden,
Plan dönemi sonunda yüzde 3 seviyesine
gerileyecek(!)

-2013 yılında Türkiye’de kişi başına ge-
lir 10.100 dolar olacak(!)

-Türkiye, dünyanın en büyük 17’inci ül-
kesi konumuna yükselecek(!)

-Plan dönemi boyunca GSYİH içerisinde
tarımın payı yüzde 3.6, sanayinin payı yüz-
de 7.8, 

hizmetler sektörünün ise yüzde 7.3 arta-
cak(!)

-Sanayi ve hizmetler sektörlerinde yıllık
ortalama 835 bin kişi gibi dikkate değer
oranda yüksek bir istihdam artışı sağlana-
cak(!)

-Plan dönemi sonunda enflasyon yüzde
3’e gerileyecek(!)

-2005 yılında 73.4 milyar dolar düzeyin-
de olan ihracat 2013’te 210 milyar dolara
çıkacak(!)

Plan stratejisine bakıldığında ise 7 yıl

SWOT Analizi, ilgili
uzman ve taraflar›n
yer ald›¤› bir ekibe,
moderatör ad›n›
verdikleri bir
yönetici taraf›ndan
uygulanan,
araflt›rma
konusunun güçlü
ve zay›f yönleri ile
f›rsat ve tehditleri
tespit etmeyi
amaçlayan bir
çal›flma tekni¤idir.

Haluk BİLGESAY
Kamu Yönetimi Uzmanı
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boyunca izlenecek makroekonomik politi-
kaların, IMF programında dayatılan politi-
kaların yerleştirilmesinden ibaret olduğu
görülüyor. Yani plan dönemi boyunca bir
gün IMF’yle yollar ayrılsa bile, IMF poli-
tikalarının ruhu planın makroekonomik
politikalarına sindirilmiş durumda. Enflas-
yon hedeflemesi ve dalgalı kur politikası-
nın sürdürüleceği, sıkı para ve maliye poli-
tikalarından taviz verilmeyerek, yapısal re-
formlara sadakat içinde devam edileceği-
nin altı çizilmekte.

Bu “ilk”lerden sonra, Dokuzuncu Kal-
kınma Planı için kimi “son”lar da söylene-
bilir: 

“Son”lar içerisinde ilk söylenebilecek
olanı “Ulusal Planlamanın Sonu” sapta-
masıdır. 1980’lerden bu yana uygulanan
IMF ve Dünya Bankası Yapısal Uyum Po-
litikalarıyla büyük ölçüde kan kaybeden
ulusal kalkınma planlaması, Dokuzuncu
Planla birlikte tamamen AB iradesine tes-
lim edilmiştir. Böylece AB’ci planlamaya
geçilmektedir.
İkinci “son” Geleneksel Planlamanın

Sonu saptamasıdır. Şeklen de olsa 1980
sonrasında varlığını sürdüren geleneksel
beş yıllık planlama anlayışı, AB bütçesin-
den yararlanma fantezisi adına yedi yıllık
hale getirilmiştir.

Üçüncü “son” DPT’nin işlevsel olarak
sonu saptamasıdır. Ulusal siyasi iradenin
öncelikleri doğrultusunda, kalkınma planı
hazırlamakla yükümlü olan Devlet Planla-
ma Teşkilatı, AB direktifleri doğrultusunda

proje değerlendirme örgütü haline gelmiş-
tir.

Ülkemizde ilk demokratik kalkınma pla-
nı 1931 yılında uygulamaya konulmuştu.
Bu plan, Atatürk'ün Türk Ulusu'na arma-
ğan ettiği önemli bir ekonomik devrim ha-
reketiydi. Eldeki kıt kaynaklarla halkın ih-
tiyaçlarının en iyi biçimde karşılanmasının
belgesiydi. İki plan yapılmıştı bu dönem-
de. Birincisi 1933-1938 yıllarını, ikincisi
ise 1938-1944 yıllarını kapsayan beş yıllık
kalkınma planlarıydı. 

Atatürk’ün planlı ekonomi anlayışı, ulu-
sal çıkar ve halkçılık temeline dayanır. Bu
nedenle, bu anlayışın temelinde; yeterince
gelişmemiş bölgelerde, o bölgenin kaynak-
larını kullanıcı, gerekirse yeni kaynaklar
yaratıcı bir politika ve plan yatar.

Bu anlayış sayesinde Türkiye'nin geri
kalmış bölgelerinde, yüzyıllardır özel sek-
törce yapılmamış yatırımlar, 1930’lar Tür-
kiyesi’nin güç koşullarında yapılmıştır.
Atatürk’ün bu modelinde kamusal girişim,
kalkınma hamlesinin merkezine oturtuldu-
ğu için özel sektörün, kâr getirmeyeceği
için yapmadığı yatırımları bile finanse et-
meyi göze almıştır.

Sonrasında, 1960’lardan 2005’e kadar
yeniden beş yıllık kalkınma planları. Sekiz
adet beş yıllık plan var 2006’ya kadar olan
bu dönemde. Onun içindir ki yeni plana
“dokuzuncu” denmekte. Ama öncekiler
beş yıllık, yenisi yedi yıllık. Yenisi önceki-
lerden taban tabana zıt bir anlayışta… 

Ülkemiz koşulları, ulusal kalkınma pla-
nını gerektiriyor. Dünya ekonomisinde ve
kalkınma anlayışında meydana gelen de-
ğişmeler ve planlama anlayışımızın önce-
likleri birlikte düşünüldüğünde, ülkemiz-
deki idari bölümlemenin ve ülkesel yöne-
tim sisteminin temeli olan “İl” ölçeğinde
başlayan bir kalkınma anlayışının ve buna
uygun bir planlama sisteminin geliştiril-
mesi gereği kendiliğinden ortaya çıkmak-
tadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik fark-
lılıklarının kabul edilebilir düzeye indiril-
mesi ve görece geri kalmış yörelerin kal-
kındırılması amacı, doğal olarak il ve hatta
ilçe kademelerinden başlayan bir kalkınma
ve planlama sistemini gerektirmektedir.

Ülkemiz koflullar›,
ulusal kalk›nma

plan›n› gerektiriy-
or. Dünya

ekonomisinde ve
kalk›nma

anlay›fl›nda
meydana gelen

de¤iflmeler ve
planlama

anlay›fl›m›z›n
öncelikleri birlikte
düflünüldü¤ünde,
ülkemizdeki idari
bölümlemenin ve

ülkesel yönetim
sisteminin temeli

olan “‹l” ölçe¤inde
bafllayan bir

kalk›nma
anlay›fl›n›n ve

buna uygun bir
planlama sistemi-

nin         gelifltir-
ilmesi gere¤i

kendili¤inden
ortaya

ç›kmaktad›r. 
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Anayasamızda da belirtildiği üzere, ge-
nel yönetimin taşradaki temel yönetim ka-
demesi ve merkezi yönetimin taşradaki en
üst yönetim birimi, “İl”dir. İl yönetimleri-
nin genel yönetim içindeki özellikli ve ön-
celikli konumları dikkate alındığında, ge-
rek yönetsel yeniden yapılanmada, gerekse
kalkınma sürecinde, bu yönetim kademele-
rinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Kal-
kınma açısından mekan boyutunun, yerel,
bölgesel ve ülkesel düzeylerden oluştuğu
göz önünde tutulduğunda, iller ve ilçeler,
kalkınma ve strateji belirleme çalışmaları-
nın yerel düzeydeki en önemli yönetim ba-
samakları olmaktadır.
İl düzeyi bölgesel gelişme stratejilerinin

hareket noktası olma özelliğine sahiptir.
Kimi durumlarda, havza, ilçe ve belde ge-
lişme stratejilerine de ihtiyaç olmakla bir-
likte, bölgesel gelişme stratejilerinin hazır-
lanmasına temel alınması açısından il ge-
lişme planları ve stratejileri hem hızlı ve
dengeli kalkınmanın hem de yerel ihtiyaç-
lara ve dinamiklere duyarlı, yerel girişim-
leri harekete geçiren bir düzey olması açı-
sından gereklidir.

2006 yılındayız. Atatürk’ün doğumunun
125. yılında. Çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşmak var, hedefte. Cumhuriyetin 100.
Yılında yani 2023 yılında bütünüyle geliş-
miş çağdaş bir Türkiye kurulmalı. Bunun
için en gerçekçi yol, öncelikle, 2023 yılını

hedefleyen “sürdürülebilir kalkınma”yı ve
“uygulanabilir plan”ı içeren “Ulusal Ge-
lişme Planı”dır. Böyle bir plana giden yol-
da bölge ve il gelişme planlarının hazırlan-
ması ve uygulanması, dengeli, bütüncül ve
sürdürülebilir kalkınma için oldukça
önemlidir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı, başkaları-
nın planlarının bir parçası olunabileceğinin
“son perdesi” gibi geliyor… 

Bu son perdede, belki de önümüzdeki
yıllarda “ulus devletin sonu” sahnelene-
cek… 

Sözün özü, Dokuzuncu Kalkınma Planı,
aslında “Birinci Kalkındırmama Planı”dır.

AB’ci düşünenlere hayırlı olsun.
Oysa, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş-

laşmaya yönelik hedefini düşlerken, o bü-
yük Onuncu Yıl Nutku’ndaki söz beynim-
de zonkluyor; 

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.
Bu işlerin en büyüğü, Temeli, Türk kahra -
manlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türki -
ye Cumhuriyetidir… Yurdumuzu dünyanın
en mamur ve en medeni memleketleri sevi -
yesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş re -
fah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılaca -
ğız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet
seviyesinin üstüne çıkaracağız.”…

Birinci Kalk›nd›rmama Plan›

Bölgeler aras›ndaki
geliflmifllik
farkl›l›klar›n›n
kabul edilebilir
düzeye indirilmesi
ve görece geri
kalm›fl yörelerin
kalk›nd›r›lmas›
amac›, do¤al olarak
il ve hatta ilçe
kademelerinden
bafllayan bir
kalk›nma ve
planlama sistemini
gerektirmektedir.



Resmi Gazete’nin 8 Şubat 2006 günlü
sayısında “Kalkınma Ajanslarının Kuru-
luşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak-
kında Kanun” adını taşıyan 5449 sayısı
verilmiş yeni bir yasa yayımlandı. Bunu
daha da yeni bir yasa izledi. 4 Te m m u z
2006 günlü Resmi Gazete’de bu kez
merkezi düzeyde bir ajans kurulmasını
öngören 5523 sayılı “Türkiye Ya t ı r ı m
Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması
Hakkında Kanun” çıktı. Bölgesel ajans-
lar merkezde DPT tarafından eşgüdüm-
lenecekti; ancak son çıkan yasa merkez-
de bu kuruma başka bir ortak getirdi. Ye-
ni ortak, bölgesel ajansların anlamını in-
celeyenin yorumunu gerektirmeyecek
kadar açık biçimde ortaya çıkardı. A m a
bu gelişmenin başka bir önemi daha var-
d ı r. Ajanslar sistemi, hem merkezi yöne-
tim kurumlarının kendi aralarında hem
de yerel kurumların kendi aralarında ya-
şanan çatışmaları şiddetlendirecektir.
Günümüzde zaten sürmekte olan çatış-
maların gerçekte kurumlar arası bürokra-
tik çatışmalar değil, siyasal-idari sisteme
ilişkin temel tercih farklılıklarından kay-

naklanan kapsamlı bir savaşım olduğunu
gözler önüne serecektir. 

Son gelişmeyle birlikte, bölgesel kalkın-
ma ajanslarını kendi başlarına değil bir
“ajanslar sistemi sorunu” olarak ele almak
gerektiği açıklık kazanmıştır. Bu yazı önce
bölge kalkınma ajansları yasasını sonra
merkezi ajansın ortaya çıkış sürecini ele
alarak, ajanslar sistemi sorununun başlıca
boyutlarını irdelemektedir.

Bölgesel Kalkınma Ajansları

Toplam 32 maddeden oluşan 5449 sayılı
yasayla Türkiye toprakları, 22 Eylül
2002’de karar verildiği üzere, 26 bölgeye
ayrıldı.1 Ankara, İstanbul ve İzmir illeri
kendi başlarına birer bölge sayıldı; diğer
bölgeler iki ve daha çok sayıda ili kapsaya-
cak biçimde oluşturuldu. Yasa, her bölgede
birer “kalkınma ajansı” adı verilen bir yö-
netim birimi kurulmasını öngörüyor.2 Her
bölgenin “ajansı”, Bakanlar Kurulu’nca çı-
karılacak ayrı kararnamelerle kurulup işle-
yecek. Dolayısıyla 5449 sayılı yasa, bir an-
lamda kalkınma ajansları sisteminin “çer-
çeve yasası” özelliği taşıyor.3
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Yasanın başlığı, taslak hazırlandığında
daha farklıydı: “Bölge Kalkınma Ajansla-
rı”. Taslak TBMM’ne geldiğinde, başlıktan
“bölge” sözünün çıkarıldığı görüldü. Böy-
lece, yönetim sisteminde “bölgeleşme”,
“bölgecilik” amacı taşıyan yasanın, gele-
cek eleştirilerden sakınılması sağlanmaya
çalışıldı. Ama bu örtme çabası çok da işe
yaramadı; çünkü kurulan yapı Avrupa Bir-
liği’nin isteği üzerine gündeme gelmiş ve
yasa bu istek nedeniyle çıkarılmıştı. Avru-
pa Birliği belgelerinde isteğin adı açıktır:
Regional Development Agency. Türkçe-
siyle Bölge Kalkınma Ajansı. 

Yasanın daha adından başlayan bu tartış-
malı durum ve durumu örtme çabalarının
bir başkası, “ajans” sözünde gizlidir. Türk
kamu yönetimi sisteminde “ajans” pek
yaygın kullanılmayan adlandırmalardan
biridir. Ama doğrusu, bölge düzeyinde ku-
rulan yeni birimlere “ajans” adı verilmesi,
eleştirileri önleme bakımından bir hayli işe
y a r a m ı ş t ı r. Türkiye’de alışılagelmiş de-
yimler kullanılsa, ajanslara “idare” demek
gerekir. Bu durumda elimizdeki yapının
adı “Kalkınma Ajansı” değil, tam olarak
“Bölge Kalkınma İdaresi”dir. Böyle bir ad-
landırmanın, konuyla pek ilgisi olmayan
herkesin hemen dikkatini çekeceğiyse
açıktır. Yasanın ve yeni birimlerin yapısı
bir yana başlığı üzerinde biraz durmak, sa-
nırız ne tür bir yapılanmayla ve nasıl kapa-
lı, anlaşılması güç bir yasama süreciyle
karşı karşıya olduğumuz yeterince göster-
mektedir.

Bölgesel Ajanslar Sisteminin Kaynağı

Kalkınma ajansı adı verilen bölge kal-
kınma idaresi AB isteğidir. Bu istek, bir
önceki siyasal iktidarca kabul edilerek, ilk
adım Eylül 2002’de atılmıştı. O tarihte ik-
tidarda bulunan üçlü koalisyon hükümeti
bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarmış ve
şimdiki yasanın idareleri kurduğu bölgele-
ri belirleyip ilan etmişti. Sözkonusu Ba-
kanlar Kurulu kararnamesine göre bunlar
“istatistik amaçlı bölge birimleri”ydi; ka-
rarnamede bu alanlarda bir idari yapılan-
maya gidilip gidilmeyeceği konusunda
herhangi bir şey söylenmiyordu. 

Ancak, “istatistiki bölge birimleri”nin
AB isteği olduğu biliniyordu. 2001 tarihli

“yol haritasında”, yani resmi adıyla Türki-
ye Katılım Ortaklığı Belgesi’nde konu
açıkça belirtilmişti. İsteğin yerine getiril-
mesini sağlayan çalışmalar Devlet Planla-
ma Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yerine
getirilmişti. 2003 tarihli yol haritası bu ko-
nuyu yinelemiş, “bölgesel kalkınma için
idari kapasitenin güçlendirilmesi”ni iste-
mişti. 5449 sayılı yasa, işte bu “kapasite
güçlendirme” isteğinin somut sonucu ola-
rak doğmuştur.

“Bu kurumlar neden kurulmalı?” 

Bu kurumlar neden kurulmalı? diye so-
rulduğunda, yetkililer genellikle “kurmaz-
sak AB fonlarından yararlanamayız” yanıtı
vermişlerdir. AB’den alınacağı tasarlanan
fonların üçte birini alıp kullanmanın koşu-
lu, bu birimleri kurmaktır. Sözkonusu fon-
lar “hibe”dir. Bir başka deyişle tamamen
AB kaynağıdır; mali olarak T ü r k i y e ’ y e
hiçbir yükü yoktur. Böylesine uygun “be-
dava” bir kaynağı alıp almama üzerine tar-
tışma yapmak, çoğu kişiye göre “akılsız-
lık” olarak görüldüğünden, hiç hoş karşı-
lanmamıştır.

Oysa, bu “bedava parayı”, hibeyi alma-
nın iki koşulu vardır: Birincisi, hibeyi kul-
lanabilmek için AB’ye bir “proje sunmak
ve bunun AB tarafından kabul edilmesi”
g e r e k m e k t e d i r. İkincisi, proje bedelinin
%30’unun Türkiye tarafından karşılanması
zorunludur.  Kısacası, bu para, AB istekle-
rinin, maliyetin yüzde 30’u Türkiye’den
karşılanarak yerine getirilme mekanizma-
sından başka birşey değildir. Hibe, en yük-
sek maliyeti yaratmaktadır: Yapılacak işle-
re ve önceliklere karar verme gücü, Brük-
sel memurlarına terk edilmektedir. Bunla-
rın “evet” dedikleri işler yapılmaya başlan-
makta, “hayır” dedikleri ise bir yana bıra-
kılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle “hibe”,
en pahalı krediden daha pahalı bir araçtır.

Peki bu para ne büyüklükte bir miktar-
dır? Öngörülen ve gerçekleşen rakamlar,
bir yılın içinde yarım milyar yüroyu bul-
mayan toplamlardır.4 Örneğin, 2004 yılın-
da AB projeleri toplam bütçesi 329,8 mil-
yon yürodur; bunun 94,2 milyon yürosunu
Türkiye üstlenmiştir; AB kasasından öden-
mesi öngörülen tutar 235,6 milyon yüro-
dur. Toplam 236 milyon yüro, “tüm” proje-
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lere ayrılandır; genel olarak bunun üçte bi-
rinin bölgesel projelere ayrıldığı bilindiği-
ne göre, bölgelerde birer idare kurmakla
elde edilecek miktarın ne kadar önemsiz
olduğu çok açıktır. 2003 yılı rakamlarına
da bakılabilir: 2003 projeleri toplam bütçe-
si 224,4 milyon yürodur; bunun 78,3’ü
Türkiye’dendir; AB kasasından çıkan top-
lam yalnızca 144 milyon yürodur.

Bir ülkenin yatırım kararlarını verme ve
öncelikleri belirleme kudretini bir başka oda-
ğa bırakması, büyük bir iştir. Bunu, üye ya-
pılma olasılığının hemen hemen ortadan
kalktığı bir klübe bırakması büyük ve anlaşıl-
maz bir iştir. Böyle bir işi, gerçek dışı parasal
beklentilere bağlamasıysa, akıllıca olmadığı
gibi samimiyetle de bağdaşır değildir.

Örgütlenme Özellikleri

5449 sayılı yasanın gerekçesi, kalkınma
ajansları kurma işinin Türkiye’ye yaklaşık
700 trilyon TL civarında bir maliyet getire-
ceği bilgisini vermektedir. AB bu maliyete
katılmamakta, yük tamamen Türkiye tara-
fından üstlenilmektedir. Bir başka deyişle,
AB’nin isteklerini yerine getirmenin mali-
yeti parasal değerler bakımından da yük-
sektir; ve yük tümüyle Türkiye’nin sırtında
kalmış durumdadır.

Yasaya göre, tümü kurulduğunda sayıları
26 olacak bölge yönetimlerinin her biri en-
çok 100 üyeli bir “kalkınma kurulu”na, üye
sayıları bölgeden bölgeye değişecek bir
“yönetim kurulu”na, bir “genel sekreter”e
ve bölgedeki illerde kurulacak “yatırım des-
tek ofisi” adı verilen şubelere sahip olacak. 

Kalkınma Kurulu’nda o bölgedeki kamu
kurum kuruluşları, özel sektör, sivil toplum
örgütleri, yerel yönetimler, üniversiteler-
den temsilciler yer alacak. Ençok yüz üye-
si olacak olan bu kurulun başkanı, kurul
üyelerince kendi aralarından seçilecek biri
olacak. Kurul’un başkanı kamu görevlile-
rinden biri de olabilir, özel sektörden gelen
şirket sahiplerinden biri de olabilir. Yasa
bu açıdan herhangi bir sınır öngörmüyor.

Yönetim Kurulu, ajansların karar organı
olarak iş görecek. Burada illerin valileri, il
genel meclisi başkanları, il merkezindeki
belediyelerin başkanları, illerdeki sanayi
ve ticaret odası başkanları yer alacak. An-

kara, İstanbul, İzmir’de bunlara ek olarak,
bir de şirketlerden ve/ya sivil toplum ör-
gütlerinden üç temsilci gelecek. Bunları,
bu illerin Bölge Kalkınma Kurulu seçecek.
Yasa, Yönetim Kurulu’nun başkanlığını
valilere veriyor; bu kurulun her ay en az bir
kez toplanmasını zorunlu sayıyor.

Genel sekreter, ajansın icra organı olarak
tanımlanmış bulunuyor. Bu göreve atana-
cak olanların on yıllık deneyim sahibi kişi-
lerden olması öngörülüyor; ama bu deneyi-
min kamuda geçmesi gibi bir koşul aran-
mıyor. Yüksek okul bitirmiş, İngilizce bil-
mesi zorunlu sayılan genel sekreterler, ka-
mu kesiminden olabileceği gibi özel sek-
törden de bu görevlere atanabilecekler. Ve-
rilen görev ve yetkilere bakılınca, ajansla-
rın patronunun genel sekreter olacağı açık-
ça görülüyor. Genel sekreterlerin İngilizce
bilme koşulu, bu birimlerin yalnızca “böl-
ge halkı”na değil, asıl olarak yerli ve ya-
bancı “yatırımcılar”a hizmet vermek üzere
kurulduklarının ilk işaretini oluşturuyor.

Yatırım destek ofisi adı verilen il şubele-
ri, “yatırımcılara hizmet verecek” ve bu
hizmeti “tamamen ücretsiz” sunacak. Bu,
5449 sayılı yasanın belki de en çarpıcı
ö z e l l i ğ i d i r. Çeyrek yüzyıldır insanların
“bedelini ödedikleri hizmetlere karşı du-
yarlı oldukları” propagandasını yapanlar,
bu inançla doğan bebeğin nüfus kağıdın-
dan ölen kişinin cenaze işlerine kadar her
hizmeti bir bedele bağlamaya çalışanlar,
yatırımcıya hizmet sözkonusu olunca,
“devlet”in “meccanen [bedava] hizmet ve-
ren kamu varlığı” olduğunu hiç tereddüt-
süz kabul etmişlerdir. Üstelik bu hizmetle-
rin bedavalığı çok vurguludur: Madde 15
şöyle demektedir: “Yatırım destek ofisle -
rinde yatırımcılara sunulan hizmetler ta -
mamen ücretsizdir.”

Ajanslarla Ofislerin Görevleri: Reka-
bet

TC vergi gelirlerinden kurulacak ofisler
ve ajanslar, öncelikli olarak yabancı yatı-
rımcının hizmetine koşulacak birimlerdir.
Yatırımcı bu birimlere gittiğinde, karşılı-
ğında herhangi bir ödeme yapmaksızın
başvurusunu yapacaktır. Ofislere yapılmış
başvurular, yatırımcı tarafından “devlete
yapılmış başvuru” sayılacaktır. Ofis görev-
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lileri tüm işlemleri tamamlayacaklar; Ça-
lışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vergi
Dairesi, Tarım Bakanlığı, Belediye, vb...
hangi kurumdan hangi işlem yapılacaksa
bütün işlemleri yatırımcı adına izleyecek,
yaptıracak, sonuçlandıracaktır. Kısaca söy-
lenirse ajanslar ve ofisler, yatırımcının iş-
lerini takip ederek “ayakçılık” işlevi göre-
ceklerdir. Böylece bölgeler yabancı yatı-
rımcı için “bürokrasinin azaltılması”nı
sağlayacaklar, ülkenin o bölgesini yabancı
yatırımcı için “cazip yer” haline getirmiş
olacaktır.

Böylece, her bölge kendini “dünyaya pa-
zarlayarak”, yabancı yatırımcılar için orta-
mı “cazip kılarak”, bir diğer bölgeyle reka-
bet edecektir.

Bölge kalkınma ajanslarının çalışma il-
keleri bundan ibarettir: Diğer bölgelerle
“rekabet etmek”. Rekabetin yolu ise, ya-
bancı yatırımcıya “en ucuz işgücünü”, “en
ucuz toprağı”, “sıfır maliyetli kamu işlem-
lerini” en hızlı biçimde sunmak olarak ta-
nımlanmıştır. Adana Gaziantep’e, Diyarba-
kır Van’a “fark atabilmek” için, tüm bölge
halkını ve doğal kaynaklarını, ajanslar ve
ofisler eliyle yabancı yatırımcının emrine
verecektir.

Kalkınma ajanslarının “kalkınma” anla-
yışı böyle bir anlayıştır.

Kalkınma ajansları gerçekte, ülkenin
topraklarını ve işgücünü, kayıtsız koşulsuz
bir biçimde yabancı yatırımcı rekabetinin
emrine sokma aracı olmaktan başka bir an-
lam taşımaz. Kalkınma ajansları, ülkenin

su kaynaklarının, madenlerinin, toprakla-
rıyla havasının, ülkenin halkıyla birlikte
dünya tekellerinin hesapsız kullanımına
sokma amacından başka bir anlam taşımaz. 

“Sıcak Para”dan sonra “Sıcak Yatı-
rım”

1989 yılında Türk Parasının Kıymetini
Koruma Kanununun kaldırılmasından son-
ra, ülke ekonomisinin “sıcak para girdi –
çıktı” hareketleriyle nasıl sarsıldığı ve
krizden krize sürüklendiği bilinmektedir.
Yetmiş milyonluk koca ülke, birkaç milyar
dolarlık para hareketine bağlanınca kendi-
ni yönetme reflekslerini hızla yitirmiştir.
Şimdi, bölge kalkınma idareleri eliyle, hiç-
bir biçimde denetlenmeyen bir “sıcak yatı-
rım” hareketinin önü açılmaya çalışılmak-
tadır.

Birkaç tekel, iş stratejilerine uygun gör-
düğünde ülkenin herhangi bir yerini atöl-
yesine dönüştürecek; uygun gördüğünde
ya da kaynakları tüketip bitirdiğinde çeki-
lip gidecektir.

Girişte kendisinden ne teknoloji, ne is-
tihdam artışı, ne de döviz girdisi isteyenler,
bu sözde yatırımcıların çıkışına ilişkin ola-
rak da hiçbir önlem alma yeteneğine sahip
değildirler. Böyle önlemleri, yabancı yatı-
rımcıyı “ürküten istekler” olarak görmek-
te; bu tür isteklerde bulunmayı akıllarından
bile geçirmemektedirler. Yabancı yatırım-
cıyı yönlendiren herhangi bir ulusal plan-
dan söz etmek, bu modelin en korktuğu
önerilerden biridir.

5449 Anayasa Mahkemesi’nde A m a
İki Ajans Kuruldu

Anamuhalefet Partisi’nin 129 milletve-
kili imzalı dilekçesi, 5449 sayılı yasanın
anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anaya-
sa Mahkemesi’ne gönderilmiş bulunuyor.5

Kalkınma ajansları sistemi, anayasal yargı
denetimine konu edilecektir.

Ancak bu arada Bakanlar Kurulu TR62:
Adana-Mersin ile TR31: İzmir bölgeleri
için ajans kurmayı öngören kararnameyi
kabul ederek 6 Temmuz 2006 günlü Resmi
Gazete’de yayımlamış durumdadır.6

2006/10550 sayılı bu karara göre, Ada-
na-Mersin’de Kalkınma Kurulu’nun 100
üyesinden 40’ı kamu 60’ı özel-sivil kesim-
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den; İzmir’de 30’u kamu 70’i özel-sivil ke-
simden gelecek. Kamu deyişi “merkezi yö-
netim (kaymakam,il ve ilçe idare kurulu
üyeleri), yerel yönetim (belediye başkan ve
meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri),
üniversite, diğer kamu tüzelkişileri” anla-
mına geliyor. Özel-sivil kesim ise, “meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar,
birlikler ve diğer sivil toplum kuruluşları”
olarak tanımlanmış bulunuyor.

Bakanlar Kurulu kararnamesi “özel ke-
sim”den söz etmekle birlikte, üyeleri ta-
nımladığı maddelerde “şirketlerin temsi-
li”ne yer vermemiştir. Bu, felsefesi ve kay-
nakları bakımından bir bütün olarak sorun-
lu olan kalkınma ajansları sistemi içinde
alınmış doğru bir karardır. Bölgesel kalkın-
ma doğrultusunun belirlenmesinde, doğru-
dan şirket tüzelkişiliklerinin temsili hem
demokratik yönetim ilkeleri hem ulusal çı-
karların korunması bakımından önemli bir
hata olur. Kalkınma ajansları, toplumda en
örgütlü kesim olan şirketler dünyasının sa-
nayi-ticaret odalarına ve bu dünyanın der-
nek ve vakıflarına zaten gereğinden fazla
açılmış bir modeldir. Bu sorunun, karar
mekanizmasında doğrudan şirket sahipleri-
nin yer almasıyla ağırlaştırılması, hem böl-
gesel hem ulusal bakımdan doğru olmaya-
caktır. Ne var ki bu doğru, aşağıda görüle-
ceği gibi, merkezi yatırım destek ajansı ku-
rularak etkisizleştirilmiştir.

Yeni ve Merkezi Bir Ajans Daha Doğ-
du

Uygulamada bir başka gelişme, 4 Tem-
muz 2006 günlü Resmi Gazete’de yayım-
lanan yeni bir yasa çıkarılması olmuştur.7

5523 sayılı Türkiye Ya t ı r ı m
Destek ve Tanıtım Ajansı Kurul -
ması Hakkında Kanun adı veri-
len bu düzenlemeyle, T ü r k i-
ye’de “yerli sermayeli yatırım-
larla doğrudan yabancı yatırım-
ları” özendirme görevi verilmiş
merkezi bir kurum yaratılmıştır.

Türkiye Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı bir tür “üstku-
rul”dur; idari ve mali özerkliğe
sahip kamu tüzelkişiliğidir;
Başbakanlığın “ilgili kuruluşu”
konumdadır.

Ajans, bir kurul ile kurumdan oluşacak-
tır; ancak kurul “danışma kurulu” olarak
adlandırılmıştır. Kurul üyelerini başbakan
seçecektir. Seçimini “bakanlar ve özel sek-
tör temsilcileri”nden yapacaktır. Böylece
bu yasa, bölgeler düzeyinde kalkınma
ajanslarının kuruluna özel sektörü temsilen
şirketleri almamakla yaptığı doğruyu, mer-
kezi düzeyde güçlü bir biçimde ortadan
kaldırmış olmaktadır.

Kurulun işleri ajans kurumu tarafından
yönetilecektir. Bu yapının başında, kamu-
da ya da özelde beş yıl deneyim sahipliği;
dört yıllık okul mezunluğu; 80 düzeyinde
yabancı dil bilmesi yeterli sayılan bir “baş-
kan” bulunacaktır. Başkan, Kurul üyeleri
gibi başbakanca atanacaktır. Burada çalışa-
cak personel sayısı 30’la sınırlandırılmıştır.
Bunlar “iş akdi”yle istihdam edilecek, Sos-
yal Sigortalar Kurumu’na bağlanacaklar-
dır. Mali haklarında üst sınır, başbakanın
takdirine bırakılmıştır. Bir şirket gibi çalış-
ması düşünülen birim, anahizmetlerini
“türk ya da yabancı gerçek ve tüzelkişilere
yaptırma” yetkisine sahip kılınmışlardır.
Bütçesi genel bütçeden başbakanlık bütçe-
si içinde yer alan bu “merkezi şirket” yal-
nızca Sayıştay denetimine bağlanmış, buna
karşılık 5018 sayılı kamu mali yönetimi
sisteminin ve kamu ihale sisteminin dışın-
da tutulmuştur.

Merkezi ajansın görevlerine gelince, ya-
sanın 3. maddesine göre kuruluş, “ulusal
yatırım destek ve tanıtım stratejisini belir -
lemek ve uygulamak”la görevlidir. Bu gö-
rev çerçevesinde devlet kuruluşlarının, kal-
kınma ajanslarının, özel şirketlerin ulusla-
rarası etkinliklerini eşgüdümleyip destek-
leyecektir. Yatırımcıları bilgilendirecek, bu
işi yatırım öncesinde, sırasında, sonrasında
kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde ya-
pacaktır. Yatırımcıların izin ve onay işlem-
lerinin tamamlanmasını gözetecektir; bu -
nun için kalkınma ajanslarındaki işleyişi
yatırımcılar adına yürütüp sonuçlandıra-
caktır.8

Merkezi ajansa verilen görevler, 5449
sayılı kalkınma ajansları yasasıyla DPT
Müsteşarlığı verilen eşgüdüm ve gözetim
görevine, “işin özüyle ilgili konularda” ye-
ni bir ortak geldiğini göstermektedir. Yeni
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ortağın kalkınma ajanslarıyla
ilişkisi “idari vesayet ilişkisi”
olarak tanımlanmamıştır. Daha
doğrusu bunların aralarındaki
ilişki hiç tanımlanmamıştır.
Ancak kullanılan dilden anla-
şıldığı kadarıyla, herhangi bir
bölgede bir “yatırımcı”nın işle-
ri yeterince hızlı ilerlemiyor ya
da yatırımcının istediği gibi so-
nuçlandırılamıyorsa, A j a n s
devreye “yatırımcı adına” gire-
cek ve kalkınma ajansında or-
taya çıkan olası engeli “temiz-
leyecek”tir. Bu ilişkiye ne de-
nebilir? Örneğin hiyerarşi iliş-
kisi denebilir mi? Merkezdeki
ajansın gücü ruhen böyle bir
ilişki kurulmak istendiğini gös-
termekteyse de, hukuken “ka-
rar onaylama”, “karar bozma”,
“yerine geçerek karar alma” gibi mekanizmalardan
da söz edilmediğine göre, bu ilişkiye “hiyerarşik” ni-
teliği yakıştırmak güçtür. Ajansın kalkınma ajansla-
rıyla ilişkisi, yönetim hukukçularıyla yönetim bilim-
cilerini her birinin kendi alanlarında değil “sosyolo-
ji” alanında bir araya gelerek çalışmaya zorlayacak
türden “yeni” bir ilişkidir.

Merkezi ajansın görevleri arasında sayılanlardan
biri de şudur: 

“ğ) Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin re-
form sürecine katkı sağlamak, bu kapsamda öneriler
geliştirmek.”

Bu görev maddesi, Türkiye’de özel bir reform baş-
lığı olduğunu anlatmakta; merkezi ajansı bu refor-
mun uygulayıcı birimi olmakla görevlendirmektedir.
Anılan reform programlanmıştır ve 2002 yılından bu
yana Türkiye'de Yatırım Ortamını İyileştirme
Reform Programı adıyla yürütülmektedir.

Dünya Bankası’nın Yabancı Yatırımlar Danışman-
lık Servisi (FIAS), Hazine Müsteşarlığı işbirliğinde
Şubat 2001’de Türkiye’de Doğrudan Yabancı Ser -
maye Yatırım Ortamı A n a l i z i raporuyla Eylül
2001’de “Türkiye’de Yatırımların Önündeki İdari
Engeller” başlıklı bir rapor üretmiş, bu raporlarda
“Türkiye’de bürokrasi yatırımcılar için sanıldığın-
dan çok daha ağır bir sorundur” saptaması yapılmış-
tı. Eylül 2001’de Hazine Müsteşarlığı’nda yedi ça-
lışma grubu toplanarak hazırlatılan raporlar birleşti-
rilmiş, bir “eylem planı” hazırlanmış, bu plan hükü-

met metnine dönüştürülmüş-
tür. Hükümet sözkonusu eylem
planını, Türkiye’de Yatırım Or -
tamının İyileştirilmesi Reform
P ro g r a m ı olarak 11 . 1 2 . 2 0 0 1
tarihli Prensip Kararı’yla kabul
etmiştir. Reform Programı bir
de örgütlenme yaratmış, Yatı -
rım Ortamını İyileştirme Koor -
dinasyon Kurulu (YOİKK) ile
buna bağlı teknik komiteler
kurulmuştur. Kararda, kapsam-
lı bir girişim başlatmak ama-
cıyla, yatırım ortamında idari
engel olarak dile getirilmeyen
“Doğrudan Yabancı Ya t ı r ı m
Mevzuatı” ve “Yatırım Pro-
mosyonu” konularının da re-
form programına dahil edilme-
si uygun görülmüş ve kamu ve
özel sektörün ortak katılımıyla

teknik komiteler kurulmasına karar verilmiştir : 

1. Şirket kuruluşu

2. İstihdam 

3. Sektörel lisanslar 

4. Yatırım yeri (arazi-arsa edinimi) 

5. Vergi ve teşvikler 

6. Gümrükler ve standartlar 

7. Fikri mülkiyet hakları. 

Bakanlar Kurulu’nca bunlara eklenen iki komite
ise şunlar olmuştur: 

A. Doğrudan yabancı yatırım mevzuatı [başlıca
çıktısı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasa Tasarısı ol-
muştur], 

B.Yatırım promosyonu [sonucu Merkezi Ajansın
kurulmasıdır].

Hazine Müsteşarlığı’ndan 2002 yılının ortasında
yapılan değerlendirme şöyledir:

“…….yapısal reformlar açısından yatırım ortamı-
na baktığımızda, yasal düzenleme aşamasının bü-
yük ölçüde tamamlandığını, yapılan düzenlemelerin
uygulamaya etkin ve doğru bir biçimde aktarılması-
nın ön plana geçtiğini görmek mümkündür. Yatırım
ortamının bizatihi kendisine yönelik yatırım ortamı-
nı iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmında
teknik hazırlık safhası geride bırakılmıştır. İçinde
bulunduğumuz aşama yasal ve idari düzenlemelerin
yapılması aşamasıdır ve kazanılan ivme kaybedil-
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meksizin çalışmaların hayata geçirilmesi
çok önemlidir. Tüm bu çabalar tamamlan-
dığında, ülkemiz ekonomik ve siyasi ge-
lişmeleri veri olarak ele alınırsa, gerek
yerli gerek yabancı yatırımcının daha kısa
zamanda şirketi kuracağı, yatırım yeri
edinebileceği, sektörel izinlerini süratle ve
daha az sayıda belge sunarak alabileceği
şeffaf ve öngörülebilir bir yatırım ortamı -
na kavuşmuş olacağız.”9

Koordinasyon Kurulu çalışmalarını “In-
vest in Turkey” adlı website kuruluşuyla
altyapı hazırlıklarına yöneltirken, bu çalış-
maların en önemli organlarından biri Yatı-
rım Danışma Konseyi [Yatırımcı Konseyi]
olarak adlandırılan yapıdır. Bu Konsey ilk
olarak 15 Mart 2004’te10, ikinci olarak
2005’te; son olarak 29 Haziran 2006’da
toplanmıştır. Konsey üçüncü toplantısını
bir sonuç bildirgesiyle tamamlamıştır. Bil-
dirgenin “Yatırım Ortamını İyileştirme Ko -
ordinasyon Kurulu Yönlendirme Komite -
si’nin Konseyimizce belirlenen gündemin
uygulanmasındaki desteğini takdir”le sona
ermesinden anlaşılacağı üzere, Konsey
“karar organı”na Koordinasyon Kurulu bu-
nun yürütme organına dönüşmüş durumda-
dır.

Gündemi ve görüşmeleri doğrudan ülke-
nin kendisini kuşatan ve çıkarılan yasayla
yasal kimlik kazanan Konsey üyelerinin
kimler olduklarını bilmek, bu yapıyı somut
biçimde görme olanağı vermektedir.11

Bildirge incelendiğinde, bunun vergi po-
litikası; sosyal güvenlik politikası; enerji
politikası; telekomünikasyon politikası;
arazi kullanım politikası; yargı ve hukuk
sistemi; esnek işgücü sistemi reformlarını
içeren bir “siyasal program” olduğu görül-
m e k t e d i r. Yatırımcılar Konseyi’nin ilgi
alanı TBMM ve TC Hükümeti’nin görev
ve yetki alanını tümüyle kapsadığı gibi,
yargı gücünü de içine almaktadır.12

A j a n s l a r Sistemini Nasıl Değerlendir-
m e l i ?

Bölge Kalkınma Ajansları kaynakları ve
süreci bakımından bir AB projesidir. Yeni
doğmuş merkezi Yatırım Destek Ajansı ise,
hazırlık raporları ve gelişimi bakımından
bir IMF-DB yapımıdır. Bu yapımda varlık-
ları belirginleşen ülkeler arasında ABD,
Japonya ve Almanya’nın yer aldığı görü-
lür. Ama her iki yapımda da, ülkeler ile te-
keller bir arada, hatta birbirinde kaybola-
cak kadar iç içe bir görüntü sergilemekte-
dirler.

Ajanslar olgusu, “küreselleşmenin aktör-
leri şirketler mi devletler mi” tartışmasının
gereksizliğini bir kez daha göstermiş olma
özelliği taşımaktadır.13 Rol üstlenen aktö-
rün kimi zaman şirket kimi zaman AB ya
da Japonya ya da ABD gibi devlet olması-
nın bir önemi yoktur. Gelişmiş ülkelerin
yönetimleri ile merkezleri buralarda olan
dünya tekelleri birlikte hareketlerini sür-
dürmektedirler.

Ajanslar olgusu bir başka gerçeği daha
göstermektedir. AB yapımı bölgesel kal-
kınma ajansları, IMF-DB yapımı merkezi
yatırım ajansıyla ilişkilendirilmiş; böylece
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iki kaynağın aynı he-
defe doğru ilerlediği
açıkça ortaya çıkmış-
t ı r. AB’nin T ü r k i-
ye’ye koşullarını sıra-
ladığı Katılım Ortak-
lığı Belgesi’nde ve
Dünya Bankası’nın
Türkiye Planı olan
“Country A s s i s t a n c e
Strategy –CAS- me-
tinlerinde birbirlerine
yaptıkları gönderme-
l e r, uygulamada da
gözlenebilir hale gel-
miştir. AB resmi do-
kümanlarında T ü r k i-
ye’den açıkça IMF ve
DB ile yaptığı anlaş-
malara özenle uyma-
sını istemekte, diğer-
leri de her koşulu
“AB üyeliği için de
kritik önem taşıdı-
ğı”nı belirterek daha da vurgulu hale getirmektedir-
ler. Metinler dünyasının bu açık işbirliği, ajanslar sü-
reciyle birlikte reform uygulamalarının komitelerin-
de ve konseylerinde elle tutulur gözle görülür somut-
luğa bürünmüştür.

Öyle görünüyor ki, “herşey daha fazla yatırım çek-
mek için”dir. Bunun için Türkiye “teknik” komiteler
kurarak ortamı “yabancı yatırımcı için iyileştirmek”
üzere çalışmaktadır. İstihdam “teknik” komitesiyle
halk “esnek ve ucuz işgücü” hammaddesi olacak bi-
çimde yeni çalışma kurallarına bağlanmaktadır. Ara-
zi “teknik” komitesiyle belediyelerin kamulaştırma

yetkisi ve hamur kuralı budanarak özel
rantın kamuya döndürülmesi tarihe gö-
mülmeye çalışılmaktadır. Vergilendirme
“teknik” komitesiyle yatırımcı sıfatıyla
beliren sermaye kesiminin vergi yükü sı-
fırlanmaya çalışılmaktadır. Nihayet “da-
ha fazla yatırım için” “invest in turkey”
sitesinden ülke topraklarıyla insanının
övgüsüne ne denli kelepir fiyatla satın
alınabileceklerine ilişkin reklam cümle-
leri eklenmektedir.

Bölgeler düzeyinde kurulan
“kalk›nma ajanslar›” ayn›
hedefe 26 ayr› noktadan yü-
rümek üzere kurulmufllar-
d›r. Kalk›nma ajanslar›, bir-
kaç sözde yat›r›mc›n›n, ra-
kiplerine karfl› fark atmalar›
u¤runa, ülkenin illerini bir-
birine düflürmekten; ülke

kaynaklar›yla iflgücünü birkaç teke-
lin kar h›rs›na araç ederek heba et-
mekten baflka bir sonuç yaratmaya-
cakt›r. Türkiye’nin de¤il, AB’nin ve
ABD’nin, k›saca geliflmifl ülkelerin
ç›kar›n› gözeten bu modelin kurul-
maya bafllamadan terk edilmesi ge-
rekir. 
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gili kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde bu işlemleri ta-

kip etmek. d) Bakanlar Kurulunca yerli sermayeli yatırımlar ile doğru-
dan yabancı yatırımlar için farklı veya aynı olmak üzere, yatırımın tü-

rüne, yerine, sermaye tutarına veya yatırımın sağlayacağı istihdam im-
kânı gibi kriterlere göre belirlenecek yatırımların izin ve onay işlemle-

rini ilgili kurum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde yatırım-
cılar adına yürütmek ve sonuçlandırmak. e) Yatırımcıların karşılaşabi-

lecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusun-
da ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak. f) Türkiye'de yatırım-

ların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak
veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıt-

mak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.”
9 Melek Us, Hazine Mst.Yabancı Serm.Gn.Md., “Türkiye'de Yatırım

Ortamı”, TİSK İşveren Dergisi,Temmuz 2002.
10 Bu toplantıda başbakan, burada alınan kararların Yatırım Ortamını

İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun teknik komitelerince “takip edi-
lerek sonuçlandırılacağı” sözü vermişti. Bu söz tutuldu ve Koordinas-

yon Kurulu Konsey’in sekretaryasına dönüştü. 
11 İsimler listesi ve bildirge metni: h t t p : / / w w w. t o b b . o rg . t r / h a-

ber2.php?haberid=786&sy=1 [erişim: 15 Temmuz 2006] 
12 29 Haziran 2006, Yatırım Danışma Konseyi Sonuç Bildirgesi: “……

Konseyce yapılan değerlendirmelerde, hükümetin AB’ye katılım yo-
lunda ilerlerken makroekonomik, politik ve mali piyasalardaki istikra-

rı koruyacak ve geliştirecek politika ve reformları uygulamada göster-
diği kararlılığın önemi vurgulandı. Bu amaçlarla hükümetin önümüz-

deki yıl aşağıdaki konulara öncelik vermesi faydalı olacaktır: 
•Rekabetçi pazar ortamını geliştirmek için özelleştirmeye ve deregülas-

yona devam edilmesi, 
•Eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve özel sektörün ve kamunun ihti-

yaçlarını karşılayacak düzeye getirilmesi, 
•Araştırma ve geliştirme, yenilikçilik, teknolojiden yararlanma ve kali-

te standartlarının kullanımının yaygınlaştırılması, 
•Özellikle aşağıdaki konularda altyapının geliştirilmesi, 

•Lojistik, ulaştırma ve gümrük altyapısının iyileştirilmesi, 
•Enerji sektörünün serbestleştirilmesine devam edilmesi, 

•Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanım 
•Yatırımların önündeki idari engellerin azaltılması, lisanslama süreç-

lerinin, Ar-Ge projelerinin onaylanması işlemlerinin, yatırım arazisine
erişim sıkıntılarının ve ithalattaki kısıtlamaların ele alınması, 

•Yargı sürecinin etkinliğinin artırılması, 

•İşgücü piyasasında, etkinliğin ve esnekliğin sağlanması, 

•Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi, 
•Sosyal güvenlik sistemi reformuna devam edilmesi, 

•Mali piyasaların derinliğinin artırılması, bu kapsamda finansmana eri-
şimin artırılması, sigortacılık sektörünü düzenleyici çerçevenin güçlen-

dirilmesi ve menkul kıymet borsasının yaygınlaştırılması, 
•Yatırım tanıtım ve iletişim etkinliklerinin geliştirilmesi, 

•Kayıtdışı ekonominin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edil-
mesi. 

Bu yeni tespit ettiğimiz hususlar sürekli ve uzun dönemli bir çaba ge-
rektirmektedir ve hükümetin Türkiye’de özel sektör yatırımlarını artır-

ma stratejilerinin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu husus-
larda sağlanacak ilerlemelerin önümüzdeki yılda daha da fazla ulusla-

rarası doğrudan yatırım akışı sağlayacağı muhakkaktır. Hükümet ve
Merkez Bankasının değişen ekonomik ve mali ortam karşısında almak-

ta olduğu kararlı, güçlü ve tutarlı tedbirler sayesinde Türkiye’nin ulus-
lararası yatırımlar için cazip bir yatırım yeri olmaya devam edeceğine

güveniyoruz.”
1 3 “Devletler mi şirketler mi” tartışması ilginçtir. Bu, 1881 doğumlu

Duyunu Umumiye İdaresi’yle ilgili olarak da yapılmıştı. Duyunu
Umumiye İdaresi, bazı tarihçilerce ve dönemin yöneticileri tarafından

“ehveni şer” diye nitelenmiştir. Bu görüşe göre “şer” durum, Osman-
lı’nın başına Batılı alacaklı devletlerin bir “Mali Komisyon” getirme-

l e r i d i r. Oysa Duyunu Umumiye’nin üyeleri Batılı alacaklıların borsa-
larınca seçilmiş sermaye temsilcileridir. Duyunu Umumiye bu yüzden

“kötünün iyisi” olarak nitelenir. Oysa, o tarihlerde serbest rekabetçi
aşamasını kapatan kapitalizm “emperyalizm aşaması”na yükselmekte-

d i r. Yani sanayi şirketleriyle bankalar birleşip mesken tuttukları dev-
letlerle birlikte hareket etmeye başlamışlardır. Nitekim, Duyunu Umu-

miye üyeleri ülkelerin borsalarını temsilen gelmekle birlikte bunlar ya
kont, baron unvanlı topraksahibi, sanayici, tüccarlar ya da binbaşı, is-

tihbaratçı gibi asker ve sivil sömürge kamu görevlileridir. Nitekim
daha sonra ortaya çıkacak Sevr Anlaşmasının mali hükümleri bu ekib-

in doğrudan ve etkili katkılarıyla hazırlanmıştır. Kökleri ve ilişkileri
birbuçuk yüzyıl öncesinde olan bir süreci, yani kapitalizmin yüksel-

diği emperyalizm aşamasını hatırlamak, küresel düzenin ana aktörü
“devlet mi şirket mi” tartışmasının anlamlı olmadığını görmeye yar-

dımcı olabilir. Duyunu Umumiye ile ilgili olarak: Birgül A. Güler,
“Yönetimde Özerklik Sorunu”, Memleket: Siyaset ve Yönetim, C.I S.1,

s. 97-120.
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Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Kurulması Hakkında Kanun
Üzerine

Dr. Süheyla Gökalp ALICA

Yeni kurulan bu
kurumlar›n
yat›r›mc› ile vekalet
iliflkisi içinde
bulunduklar›,
yat›r›mc›n›n
mümessili gibi
faaliyette
bulunmas›n›n
istendi¤i ve arada
bir temsil
anlaflmas› varm›fl
gibi izlenim edinil-
di¤i hissi   uyan-
maktad›r. Ancak
tüzel kiflili¤i bulu-
nan bir kamu kuru-
munun böyle bir
düflünce ile de¤il
kamu yarar›na
kurulmas› esast›r.

2006 yılında ikinci bir Ajansımız daha
oldu. İlki 5449 sayılı Kanunla1 kurulan
Kalkınma Ajansları idi. İkincisi ise, 5523
sayılı Kanunla kurulan ve ülkemizin eko-
nomik kalkınmasında gereksinim duyulan
yatırımların artırılması için Türkiye'de ya-
tırım yapılmasını özendirmeye yönelik ya-
tırım destek ve tanıtım stratejilerinin belir-
lenmesi ve uygulanması amacıyla Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansıdır.

Ancak ne Anayasa’da belirlenen sistem-
de ne de önceki veya mevcut idari sistemi-
mizde Ajans adı altında teşkilatlanmış bir
kamu kurumu vardır. Ajans deyince ilk
olarak akla ne gelmektedir? Türk Dil Ku-
rumunun Türkçe Sözlüğüne2 göre Ajans;
1-Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan
kuruluş, 2-Bir ticari kuruluşu tanıtan,
onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla ka-
zanç sağlayan iş kolu (Reklam Ajansı gi-
bi), 3- Bu iş kollarının çalıştığı büro, ola-
rak ifade edilmektedir. Batı kökenli bu
sözcüğün İngilizce3 anlamına baktığımız-
da ise Agency; 1-Temsil  münasebeti, tem-
sil selahiyeti,  vekalet, temsil anlaşması, 2-

M ü m e s s i l l i k ,
acenta, 3-Ha-
reket ve iş

yapma kudre-
ti, olarak açık-

lama getirildiği
g ö r ü l m e k t e d i r.

Her iki kanunu incelediğimizde de yeni
kurulan bu kurumların yatırımcı ile vekalet
ilişkisi içinde bulundukları, yatırımcının
mümessili gibi faaliyette bulunmasının is-
tendiği ve arada bir temsil anlaşması var-
mış gibi izlenim edinildiği hissi  uyanmak-
tadır. Ancak tüzel kişiliği bulunan bir ka-
mu kurumunun böyle bir düşünce ile değil
kamu yararına kurulması esastır. Ajansın
asıl işlevinin yabancı yatırımcının destek-
lenmesi ve korunması olduğu ve faaliyet
alanının Kalkınma Ajansları ile  benzerlik
gösterdiği de açıktır.

Bu çerçevede Ajans’ın başlıca özellikleri
şunlardır:
√ kamu tüzel kişiliğini haiz, 
√ idarî ve malî özerkliğe sahip,
√ Başbakanlıkla ilgili, 
√ Başbakanın, Ajansın yönetimi ile il-

gili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir
Bakan eliyle kullanabileceği, 
√ Kanunda hüküm bulunmayan hal-

lerde özel hukuk hükümlerine tâbi olan,
√ Merkezi Ankara'da bulunan,
√ Danışma Kurulu, ana hizmet birim-

leri ile danışma ve yardımcı hizmet birim-
leri ile teşkilatlanmış,
√ Başbakanın başkanlık yaptığı, Baş-

bakan tarafından belirlenen bakanlar ve
özel sektör temsilcilerinden oluşan Danış-
ma Kurulunun bulunduğu,
√ 5018 sayılı Kamu Mali  Y ö n e t i m i

ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ve 6245

sayılı Harcırah
Kanunu hüküm-
lerinden muaf

tutulan bir ku-
r u m .

A j a n-
sın gö-
revleri
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Ajansın en önemli görevleri şunlardır: 
√ Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stra-

tejisini, kalkınma ajansları ve ilgili diğer kuruluşlar-
la işbirliği halinde belirlemek ve uygulamak.
√ Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajans-

ları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzey-
de yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini
koordine etmek ve desteklemek.
√ Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yön-

lendirme hizmetleri tasarlamak ve sunmak; yatırım-
cıların, yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında
ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları
bilgilendirme ve yönlendirme hizmetini kalkınma
ajansları ile işbirliği halinde sağlamak.
√ Yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin

tamamlanmasında destek sağlamak üzere ilgili ku-
rum ve kuruluşlar ile kalkınma ajansları nezdinde bu
işlemleri takip etmek.
√ Bakanlar Kurulunca yerli sermayeli yatırım-

lar ile doğrudan yabancı yatırımlar için farklı veya
aynı olmak üzere, yatırımın türüne, yerine, sermaye
tutarına veya yatırımın sağlayacağı istihdam imkânı
gibi kriterlere göre belirlenecek yatırımların izin ve
onay işlemlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile kal-
kınma ajansları nezdinde yatırımcılar adına yürüt-
mek ve sonuçlandırmak.

Söz konusu görevlerin incelenmesinden; Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, kalkınma ajansla-
rını desteklemek ve aynı konularda işbirliği yapmak
üzere kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak 5449 sayılı
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanunun, Kalkınma Ajanslarına
verdiği görevleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansının da üstlendiği görülmektedir. Bu anlamda

iki Kanun arasında yetki çatışmasına yol açacak hü-
kümler bulunmaktadır.

Ajansın yapacağı diğer görevler ise şöyle belirlen -
miştir: 
√ Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve

sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusun-
da ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.
√ Türkiye'de yatırımların artırılmasına katkı

sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya
ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncelle-
mek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
bu konuda işbirliği yapmak.
√ Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine etkin-

lik kazandırmak amacıyla gerekli politikaların oluş-
turulmasına yönelik olarak ilgili merciler nezdinde
girişimde bulunmak.
√ Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin re-

form sürecine katkı sağlamak, bu kapsamda öneriler
geliştirmek.
√ Görev alanına giren konularda ulusal ve ulus-

lararası kongre, seminer ve benzeri toplantılara tek-
nik ve maddî katkı sağlamak, desteklemek, düzenle-
mek ve bunlara katılmak, Türkçe ve yabancı dillerde
basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür ya-
yınları desteklemek.
√ Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
İdari Yapı
Anılan Kanunu göre Ajansın, idari ve mali özerk-

liği öngörülmekte, ancak Başbakanlık ile de ilişki-
l e n d i r i l m e k t e d i r. Literatürde “Bağımsız İdari Otori-
teler” olarak adlandırılan bu kurumların özerkliği
benimsendikten sonra yönetsel yapısı ona göre
o l u ş t u r u l m a k t a d ı r. “Özerklik”; idari yapı olarak,
atamada, görev yürütümünde ve denetimde yürüt-
me organından bağımsız olmayı gerektirir. A n ı l a n
Ajansın teşkilatlanmasında da aynı oluşum izlen-
m e k t e d i r. 

Ajansın genel yönetim ve temsilinden sorumlu
olan ve kurumun en üst yöneticisi olan Başkanı,
doğrudan Başbakan tarafından atanmaktadır. Baş-
kan olabilmek aranan kriterleri gösteren 6. madde-
nin 2. fıkrasına göre, özel sektörde 5 yıl çalışmış ol-
mak, Başkan olmak için yeterlidir. Bu durum, ata-
maya ilişkin genel memur hukukuna aykırı düşmek-
t e d i r. 6. maddenin 3. fıkrasına göre; Başkan, A j a n-
sın hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel eko-
nomi politikalarına, Danışma Kurulu Ta v s i y e l e r i n e
uygun olarak yürütülmesini ve Ajansın faaliyet ala-
nına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görev-
li ve Başbakana karşı sorumlu kılınmıştır. Ay r ı c a ,
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maddenin 4. fıkrasının ( c)  bendine göre,
Ajans personelinin işe alınması ve diğer
işlemleri Başbakanın onayına sunulmak
z o r u n d a d ı r. Diğer taraftan, 6. maddenin
aynı fıkranın (a) bendine göre, Ajansın iş-
levlerini yerine getirebilmesi için gerekli
yatırım destek ve tanıtım stratejisi, yıllık
faaliyet planı ve bütçesi Başbakana sunul-
m a l ı d ı r.  Görüldüğü üzere Hükümetin başı
olan Başbakan Kurumun personel alımı
dahil her faaliyetinden sorumlu kılınmış-
t ı r. Kanun bir kamu kurumu olan A j a n s ı
oluşumu, işleyişi ve denetimi ile Başbaka-
nın hakimiyet alanına almıştır.   Bu tür bir
yapılanma ile, başbakan ve hükümet ara-
cılığıyla her tür müdahaleye açık hale gel-
m e k t e d i r.

Yasa, Ajansın merkezinin Ankara’da ola-
cağını hükme bağlamıştır. Ancak Başba-
kanlıkla ilişkilendirilen bir kamu kurumu-
nun merkezinin Ankara’dan başka bir yer-
de olması düşünülemez. Zira merkezi
idarenin merkez teşkilatlarının başkentte
yer alması gerekmektedir. Anayasa’nın 3.
maddesine göre Türkiye devletinin baş-
kenti Ankara’dır. Sözkonusu hükmün ge-
rekçesi, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansının, pek çok bölgede kurulması dü-
şünülen Kalkınma Ajanslarıyla ilişkili ol-
masından kaynaklanmaktadır.

Bunun yanı sıra, Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı, yatırımın türüne ve ko-
nusuna göre, ilgili tüm kamu kurum ve ku-
ruluşları üzerinde bir hiyerarşik üst konu-
muna getirilerek, yatırımcıların yardımcısı
ve temsilcisi gibi hareket etme görev ve
yetkisi verilmiştir. Örneğin, yatırımlara
ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlan-
masında destek sağlamak üzere ilgili ku-
rum ve kuruluşlar nezdinde bu işleri takip
etmek, yatırımların izin ve onay işlemleri-
ni ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yatı-
rımcılar adına yürütmek ve sonuçlandır-
mak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri en-
gel ve sorunları tespit ederek, sorunların
çözümü konusunda ilgili merciler nezdin-
de girişimde bulunmak, yatırımların artırıl-
masına katkı sağlayacak her türlü veriyi
oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluş-
lardan toplamak, gibi görevler Ajansa ka-
mu kurum ve kuruluşları üzerinde bir tür

hiyerarşik denetim yetkisi vermektedir.
Üstelik bu yetki yerli ve yabancı yatırımcı
adına ve yararına kullanılacaktır. Ancak
Ajans idari ve mali özerkliğe sahip bir ka-
mu tüzel kişisi olup, bir kamusal idari üst
konumunda değildir. Böyle bir yetkilendir-
me, kamu kurum ve kuruluşlarını  Ajansın
denetimi altına sokacağı için Anayasa’nın
123 ve 126 ncı maddelerine aykırıdır.

Personele İlişkin Hükümler
Yasanın 10. maddesine göre, Ajans hiz-

metlerinin iş mevzuatı hükümlerine göre
istihdam edilen uzman personel ve destek
personeli eliyle yürütüleceği, Ajans perso-
nelinin emeklilik ve sosyal güvenlik yö-
nünden Sosyal Sigortalar Kanununa tabi
olduğu, personele ilişkin tüm ihtilafların iş
mahkemelerinde görüleceği hükme bağ-
lanmıştır. Kısacası Ajans personeli memur
veya kamu görevlisi statüsünde değildir.
5523 sayılı Yasayla oluşturulan Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, idarenin
bütünlüğü içinde yasayla kurulmuş bir ka-
mu tüzel kişisidir. Anayasa’nın 128. mad-
desinin 1. fıkrasına göre, Devletin, kamu
iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelki-
şilerinin genel idare esaslarına göre yürüt-
mekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri-
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür. Hükümde anılan “Diğer kamu gö-
revlileri” nin içerisine hizmet sözleşmesiy-
le istihdam edilen personel girmemektedir.

Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Kurulmas› Hakk›nda Kanun Üzerine
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Ajans idari ve mali
özerkli¤e sahip bir
kamu tüzel kiflisi
olup, bir kamusal
idari üst konumun-
da de¤ildir. Böyle
bir yetkilendirme,
kamu kurum ve
kurulufllar›n›
Ajans›n denetimi
alt›na sokaca¤› için
Anayasa’n›n 123 ve
126 nc› maddeler-
ine ayk›r›d›r.



Ancak yasaya göre bir kamu tüzel kişisi
olan Ajansın kamu hizmeti niteliğindeki
asli ve sürekli görevleri, memurlar ve ka-
mu görevlileri tarafından değil, hizmet
sözleşmesi ile istihdam edilen personel
eliyle  yürütülecektir.  Bu yönüyle Yasanın
söz konusu hükümleri Anayasa’nın 128.
maddesine aykırı bulunmaktadır.

Ajansın yapılanması ve görevleri konu-
sunda benimsenen yaklaşım ile personeli
konusunda benimsenen yaklaşım sorunlara
neden olacak niteliktedir. Bu açıdan Ajans
tarafından yürütülecek görevlerin kamu
hizmeti olup olmadığı sorununu gündeme
getirmektedir.

Diğer taraftan kamu kaynağını kullana-
cağı kesin olan bu Kurumun, hesap verile-
bilirlik açısından daha hukuka uygun bir
idari yapıya kavuşturulması gerekmekte-
dir. Bu açıdan  Ajansın görevlerini yerine
getirirken 5018 sayılı Kamu Mali  Yöneti-
mi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Ka-
nunu hükümlerinin uygulanmaması (mad-
de 14), hukuk devleti ilkesi ile bağdaşma-
maktadır.

Diğer taraftan, Yasanın 10. maddesi,
Başkan ve diğer personelin ücret ve günde-
likleri ile diğer mali haklarının üst sınırının
Başbakan tarafından belirleneceğini ön-
görmektedir. “Ücret ve gündelikler ile di-
ğer mali hakların üst sınırının Başbakan ta-
rafından belirlenmesi”, bu mali hakların
yasayla değil Başbakan tarafından belir-
lenmesi anlamını taşımaktadır. Yasa ile dü-
zenlenen bir kamu kurumu personelinin
kamu  görevlisi olması  ve  tüm mali hak-
larının Yasama Organı tarafından belirlen-
mesi gerekirken (Anayasa md.128/2), bu
yetkinin Başbakana devredilmesi, Anaya-
sanın 7. maddesinde yer alan, “Yasama

yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredile-
mez.” hükmüne aykırılık oluşturmaktadır.
Diğer taraftan Ajans personeline tanınan
maaş miktarının üst limitini kamu görevli-
lerinin üstüne çıkaran yasama anlayışı,
adalet ve eşitlik çizgisinden saparak, bu
konuda var olan eşitsizliği perçinlemekte
ve imtiyazlı bir grup yaratmaktadır.

Ajansın Düzenleyici İşlemleri  
Yasanın 9. maddesinin 2. fıkrasına göre;

Ajans bütçesinin gelir, gider ve muhasebe-
sine ilişkin usul ve esaslar (Yasaya göre
Ajans giderleri Başbakan tarafından onay-
lanan bütçeden karşılanır) ile Ajans hiz-
metlerinden ücret karşılığı sağlanacak
olanların bağlı olacağı esasların; Başkan
ve diğer personelin, görevlerinin ifası sıra-
sında yaptıkları masrafların hangilerinin
Ajans bütçesinden karşılanabileceğine dair
usul ve esasların Ajans tarafından çıkarıla-
cak Yönetmelikle  belirleneceği yer almak-
tadır. Yasada ilke ve esasları gösterilmeden
yürütmeye bırakılan bu yetki, asli bir dü-
zenleme yetkisi olduğundan yasamaya ait-
tir ve Anayasa’nın 7. maddesine göre dev-
redilemez. Aksi halde, bu yetki Anaya-
sa’nın 7., 8. ve dolayısıyla 6. maddesine
aykırı düşecektir. Diğer taraftan Anaya-
sa’nın herhangi bir hükmüne aykırı düzen-
lemenin hukuk devleti, Anayasa’nın üstün-
lüğü ve bağlayıcılığı ilkeleri ve dolayısıyla
Anayasa’nın 2. ve 11. maddeleri ile de çe-
lişeceği açıktır.

Sonuç olarak, son dönemlerde Anayasal
sistemimize uygun düşmeyen idari yapı-
lanmalara bir yenisi daha, Ajans adı altın-
da eklenmiş bulunmaktadır.

YAYED - memleket mevzuat - Eylül 2006/II-15

18

1 4 Temmuz 2006 tarih ve 26218 sayılı Resmi Gazete.
2 Türk Dil Kurumu Yayınları: 549,Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları Türkçe

Sözlükler Dizisi: 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1998.
3 Mustafa Ovacık, İngilizce- Türkçe Hukuk Sözlüğü, 2. Baskı, Banka ve Ticaret Huku-

ku Araştırma Enstitüsü, Olgaç Matbaası, Ankara, 1986.

DİPNOTLAR

bir kamu tüzel
kiflisi olan Ajans›n

kamu hizmeti
niteli¤indeki asli
ve sürekli görev-
leri, memurlar ve
kamu görevlileri
taraf›ndan de¤il,

hizmet sözleflmesi
ile istihdam edilen

personel eliyle
yürütülecektir.  Bu

yönüyle Yasan›n
söz konusu

hükümleri
Anayasa’n›n

128. maddesine
ayk›r›

bulunmaktad›r.



Kent Konseyleri Üzerine Görüşler
Prof. Dr. Cevat GERAY

Küreselleflmenin,
yeni yönetim
anlay›fl›n›n temel
niteli¤inin, özel
kesim
kurulufllar›n›n
kamunun
kararlar›na ortak
edilmesinde,
bugüne de¤in
devletin,
belediyelerin kamu
hizmeti olarak
gerçeklefltirdi¤i
ifllerin özele
devredilmesinde,
kenttafla, yurttafla
“müflteri” gözüyle
bak›lmas›ndad›r.

Kent Konseyleri, daha doğrusu halkın
kent yönetimi konusu yeni belediye yasası
ile bir yasal dayanak kazanmıştır.  Konu
son on onbeş yıllık dönemde, yerel yöne-
timlerimizin, yerel yöneticilerimizin, aka-
demik çevrelerin, Türk Belediyeler Birli-
ği’ne dönüş Belediyecilik Derneği’nin yu-
varlak masa toplantılarında ele alınmıştı.
Siyasal Partilerden biri de “kent parlamen-
toları”ndan söz ediyordu.

Kent Konseyleri, katılımcı demokrasi
arayışlarının bir ürünüdür. Bu açıdan ba-
kınca,

√ kent konseylerinin kuruluşu, ça-
lışmaları ve kararlarının belediye
meclisinde değerlendirilmesi, 

√ belediye hizmetlerine  kenttaşla-
rın gönüllü katılımı, 

√ uzmanlık kurullarına katılım
konuları önem kazanmaktadır. Bu ne-

denle, kent konseyleri konusunu tek başına
ele almak yanlıştır. Yeni yasanın bu konu-
da öngördüklerini önce gözden geçirmek
istiyorum.

Kent Konseylerinin Kuruluşu, Çalış-
maları ve Kararlarının Belediye Mecli-
sinde Değerlendirilmesi

Belediye yasasının Kent Konseylerine
ilişkin 76.  maddesi şöyledir:

“Kent konseyi, kent yaşamında; kent viz -
yonunun ve hemşehrilik bilincinin gelişti -
rilmesi, kentin hak ve hukukunun korun -
ması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye du -
yarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanış -
ma, saydamlık, hesap sorma ve hesap ver -
me, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini
hayata geçirmeye çalışır.

Anlaşılacağı gibi,
√ Kent vizyonu 
√ Hemşehrilik bilinci 
√ Sürdürülebilir kalkınma 
√ Çevre duyarlılığı 
√ Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 

√ Saydamlık 
√ Hesap sorma ve hesap verme 
√ Yerinden yönetim 

ilkelerinin yaşama geçirilmesi amaçlan-
maktadır.

Yukarıda belirtilen kavram ve terimler,
gerçekte post-modernist ve küreselleşmeci
söylemler bağlamında geri kalmış ülkelere
ulus-üstü kuruluşlarca dayatılan yeni yö-
netim (yönetişim uydurma sözcüğüyle di-
limize sokulan) ilke ve kavramları yansıt-
maktadır. Kamu yönetiminin yeniden yapı-
landırılması bağlamında hazırlanan ve ki-
misi yasalaşan düzenlemelerde de bu özel-
leştirme ve yeni yönetim ilkeleri egemen
olmuştur. Gerçekte bunlar, kamu yönetimi
biliminde daha etkin, daha katılımcı, daha
demokratik yönetim anlayışı olarak gelişti-
rilmiş kavramlardır. Burada dikkat edece-
ğimiz nokta, küreselleşmenin, yeni yöne-
tim anlayışının temel niteliğinin, özel ke-
sim kuruluşlarının kamunun kararlarına
ortak edilmesinde, bugüne değin devletin,
belediyelerin kamu hizmeti olarak gerçek-
leştirdiği işlerin özele devredilmesinde,
kenttaşa, yurttaşa “müşteri” gözüyle bakıl-
masındadır.

Kent Konseylerinin Oluşumu
“Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının, sendikaların, noter -
lerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil top -
lum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu
kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muh -
tarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyet -
lerinin etkili ve verimli yürütülmesi konu -
sunda yardım ve destek sağlar.”

Anlaşılacağı gibi kent konseyinde aşağı-
dakiler temsil edilecektir: 

√ kamu ku-
r u -



mu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları 

√ sendikalar 
√ noterler 
√ varsa üniversiteler 
√ ilgili sivil toplum örgütleri 
√ siyasal partiler 
√ kamu kurum ve kuruluşları 
√ mahalle muhtarları 
√ ve öbür ilgililer 

Burada, noterlerin kentlerle ne türden il-
gili oldukları tartışılabilir. Kooperatifler
kentsel alanda çalışan ekonomik demokra-
sinin beşiği olduğu bilinen gönüllü, daya-
nışma ve yardımlaşma kurumu kamudan
bağımsız, kamu-dışı örg ü t l e r d i r. “S i v i l
Toplum Örgütleri” kavramının ölçütleri ve
kapsamı belirsizlikler taşıyan bir deyim.
Bunlar, İngilizce Non Governmental Orga -
nizations, NGO kısa adı ile anılan örgütler
anlamında  “hükümet dışı örgütler” olarak
da nitelendirilmektedir. Nedense, yerel dü-
zeyde kenttaşların gönüllü katılımıyla
oluşturulan Yerel Toplum Tabanlı Örgütler
(Community Based Organizations, kısa
adıyla CBO),  kavramlarına yasal düzenle-
melerde herhangi bir yollama yapılmış de-
ğildir.

Ülkemizdeki uygulamada gözlemlenen
bir gerçek olarak, bunların genellikle gö-
nüllü katılımlara dayalı, kamudan ve ulus-
lararası kuruluşlardan bağımsız, onların
yan kuruluşu niteliğinde olmayan, kamu
yönetiminden para ve öbür destek isteme-
yen, almayan,  gönüllü ve özerk kuruluşlar
olmadıkları açıktır.

Kent Konseyinde Oluşturulan Görüş-
lerin Belediye Meclisince Değerlendiril-
mesi

“Kent konseyinde oluşturulan görüşler
belediye meclisinin ilk toplantısında gün -
deme alınarak değerlendirilir. Kent konse -
yinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Ba -
kanlığınca hazırlanacak yönetmelikle be -
lirlenir”

Maddede, kent konseyinde oluşturulan
görüşlerin belediye meclisinin ilk toplantı-
sında gündeme alınarak değerlendirilmesi
öngörülüyor. Bu değerlendirmede nasıl bir
yöntem uygulanacağı, hangi ölçüt ve önce-

liklerin ele alınacağı, oylamada nasıl bir
çoğunluk aranacağı,  konsey sözcülerinin
söz ve oy haklarının ne olduğu yasada be-
lirtilmemiştir. Önerilerin geriye çevrilmesi
durumunda nasıl bir yol izleneceği de açık-
lanmamıştır. Bunların kentli hukukunu il-
gilendirmesi nedeniyle yönetmelikle dü-
zenlenemeyeceği kanısındayım.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanmakta

olan “Çalışma usûl ve esaslarına ilişkin
yönetmeliğin” bu görüşlerimize göre ha-
zırlanması, yasanın öngörmediği bir dü-
zenlenmeye gidilmemesi gerekir, kanısın-
d a y ı m .

Belediye Hizmetlerine Kenttaşların
Gönüllü Katılımı

Aynı yasanın “Belediye hizmetlerine gö-
nüllü katılım” başlığını taşıyan 77. maddesi
katılımcılık açısından önemlidir. Şöyle ki : 

“Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre,
sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park,
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, ka -
dın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasın -
da beldede dayanışma ve katılımı sağla -
mak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve ve -
rimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişile -
rin katılımına yönelik programlar uygu -
lar”.

Amacın, hizmetlerin yapılmasında bele-
diye ile belde halkının, kenttaşların daya-
nışmasının, katılmasının sağlanması oldu-
ğu anlaşılıyor. Bu katılım yasada kapsam
ve yöntemleriyle tanımlanmamıştır. Bura-
da yerel işlerin, kentsel hizmetlerin görül-
mesine katılış anlamı çıkıyor. Oysa hizme-
tin yapılmasına katılım, hizmetle ilgili ka-
rarlara da katılımı içemiyor. Ülkemizde de
birinci beş yıllık kalkınma planı uyarınca
girişilen, olumlu sonuçlar alma, koşulları
belirlenmiş olan kırsal ve kentsel “toplum
kalkınması” yöntemlerine göre çalışma ya-
pılması gerekir. Halk eğitiminin toplum
eğitimi, sosyal hizmetlerin toplum örgüt-
lenmesi, tarımsal yayımın yöntem ve tek-
niklerine uyulmadan halkın katılımını sağ-
lamak güçtür. Zorlamalara da gidilmemeli-
dir.  Porto Allegre deneyimini dikkatle in-
celemekte yarar vardır.

Hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ar-
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tırmak, ucuza mal etmek amacı yasada
vurgulanmaktadır. Burada, amaç etkinlik
ve verimlilik tek amaç olmamalıdır. Kent-
taşın sorunlarının ayırtına varması, bunla-
rın altında yatan etmenleri, çelişkileri kav-
raması, kentine ve sorunlarına sahip çık-
ması, girişkenliği ele alarak sorunlarına
belediye ile birlikte çözüm araması, çeşitli
çözüm almaşıkları içinde en uygununu be-
lirlemesi, yerel topluluğun gücünün yet-
mediğinde belediye desteğinin sağlanma-
sını istemesi önemlidir. Bu aynı zamanda,
bireylerin kentiyle bütünleşmesi, kentlilik
bilincinin gelişmesi sonucunu doğuracak
bağlamda düşünülmelidir. Yapılacak izlen-
celerin kişilerin, kenttaşların gönüllü katı-
lımına yönelik olması gerektiği yasada
v u rg u l a n m a k t a d ı r. Gönüllülük, kenttaşın
gereksinmesinden işe başlamakla gerçek-
leşebilir. Bu da toplum kalkınması yönte-
minin önemli bir öğe ve ilkesidir.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmala-
rına ilişkin yöntem ve ilkelerin İçişleri Ba-
kanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belir-
lenmesi öngörülmektedir. Bunun, önceki
açıklamalarımızda belirtilen noktalara
uyularak kentsel toplum kalkınması öğe ve
ilkelerine göre belirlenmesinde yarar var-
dır. Anakentlerimizde yaşayan geniş gece-
kondu topluluklarının toplumsal, ekono-
mik, ekinsel özelliklerine göre yol yordam
belirlemekte yarar görüyorum.

Uzmanlık Kurullarına Katılım
Katılım açısından önemli bir madde de

(Madde 24) yasanın “ihtisas komisyonları”
başlıklı maddesidir.  24. maddeye göre: 

“Belediye meclisi, üyeleri arasından en
az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas
komisyonları kurabilir. Komisyonların bir
yılı geçmemek üzere ne kadar süre için ku -
rulacağı aynı meclis kararında belirtilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti

grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki
üye sayısının meclis üye tam sayısına
oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve il -
çe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerin -
deki belediyelerde plân ve bütçe ile imar
komisyonlarının kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar ko -
misyonu en fazla on iş günü, diğer komis -

yonlar ise beş iş günü içinde kendilerine
havale edilen işleri sonuçlandırır. Komis -
yonlar kendilerine havale edilen işlerle il -
gili raporlarını bu sürenin sonunda mecli -
se sunmadıkları takdirde, konu meclis
başkanı tarafından doğrudan gündeme
a l ı n ı r.
İhtisas komisyonlarının görev alanına

g i ren işler bu komisyonlarda görüşüldük -
ten sonra belediye meclisinde karara bağ -
l a n ı r.

Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuru -
luşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversi -
teler, sendikalar ve gündemdeki konularla

ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri,
oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet
alanlarına giren konuların görüşüldüğü
ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir
ve görüş bildirebilir.

Komisyon çalışmalarında uzman kişiler -
den yararlanılabilir.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yol -
larla halka duyurulur ve isteyenlere mec -
lis tarafından maliyetlerini aşmamak üze -
re belirlenecek bedel karşılığında verilir”.

Komisyon çalışmalarına katılım için ya-
sada önemli gördüğüm şu ilkeler öngörül-
mektedir:

√ kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları, üniversiteler, sen-
dikalar ve gündemdeki konularla
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ilgili sivil toplum örg ü t l e r i n i n
temsilcilerinin uzmanlık kurulla-
rına katılacaklardır 

√ Bu katılım, kendi görev ve et-
kinlik alanlarına giren konula-
rın görüşüldüğü toplantılara
girebilme ve görüş belirtmeyle
sınırlıdır

√ Bu katılım oy kullanma hakkını
vermemektedir.

√ Kurul çalışmalarında uzman ki-
şilerden de yararlanılabilir.

Bu yönetmelikler yapılırken vurgulan-
ması gerekli bir noktaları belirtmek iste-
rim. Genel bir kural olarak yönetmeliğin
yasada öngörülenin de dışına çıkmaması
gerekir.Yani, yönetmelikler, yasanın uygu-
lanmasını gösterir; fakat yasa, neler söyle-
mişse onun da dışına çıkmak  doğru olmaz.

Sivil toplum kuruluşu kapsamına tarikat-
lar, cemaatler ile onların vakıfları da giri-
yor mu sorusunun yanıtını verirken dikkat-
li olunmalıdır. Bunlar yerelde yaygın, hat-
ta etkilidir. Yasa koyucu bunların da konse-
ye girmesini isteseydi maddede açıkça be-
lirtirdi. Bu nedenle, yasanın çıkarılış ama-
cını aşmamak gerekir yönetmelik hazırla-
nırken. Gündem 21’lerde katılacaklar ko-
nusunda daha esnek tutulmaktaysa da bu-
rada kent konseyi bağlamında, yasayla
oluşturulması öngörülen kamusal bir ku-
ruldan söz ediliyor. Yönetmeliğin özü bu
olmalı. Yönetmelik ile yasanın öngördüğü
çerçeveyi de delip başka yerlere götürmek
doğru olmaz.

Türkiye'de temel sorun, henüz bir de-
mokratik yerel yönetim ekini (kültürü), ye-
rel demokrasi geleneği oluşturulamamış
olmasıdır. Türkiye'de yerel yönetim gele-
neğinin, kenttaşların yönetime katılması,
kent yönetimini denetlemesi doğrultusun-
da kimi çabaların gösterildiğini biliyoruz.
1980’li yılların sonuna doğru Türkiye'de
kimi belediyelerde bu konuda çalışmalar,
denemeler yapılmaya başlandı. 

Önce İsmail Özay Çanakkale’de, Bülent
Baratalı Urla’da; adları değişik adlar altın-
da, örneğin Urla’dakinin adı kent senato-
suydu. Dikili’de başkan Osman Özgüven
mahalle ölçeğinde kurullar oluşturdu. Ali-

ağa’da uzun dönemlik belediye başkanlığı
sırasında kent konseylerinin çalışmaların-
dan yararlanabildi.  Gündem 21’in gerisin-
de de Bursa’da şehir meclisi adı altında,
yurttaşları, o zamanki Belediye Başkanı
Erdem Sakar başlattı. Bir yandan valileri-
mizin de, çağdaş yönetim, demokratik yö-
netim, katılımcı yönetim anlayışı içinde
yerel halk katılımlarını örgütlemeye çalış-
tılar. Belediye başkanlarımız bunu biraz
daha sistemleştirmeğe çalıştılar, bunun na-
sıl geliştirileceği konusunda kafa yordular.

Kent konseyleri, Belediye Yasası ile ya-
sal dayanağa kavuştu. Bir sivil girişim ni-
teliğindeki oluşum resmi bir konsey niteli-
ğine dönüştürmeli miydi? Buna, evet de-
mekte güçlük çekiyorum Doğrusunu ister-
seniz, böyle bir oluşum, bence, Belediye
Yasasında yer almamalıydı. Gerçi işbaşın-
daki Hükümetin izlencesinde yer almıştı
ama daha önceki hükümetlerin de, kimi si-
yasal partilerin de üzerinde çok durdukları
bir çözüm idi. Hatta yerel parlamento ya
da hükümetlerden söz eden, vaatte bulunan
siyasal partiler de olmuştu. Katılımcılığı
sağlayacağız, toplum örgütleriyle işbirliği
kuracağız vaatleri de yapılmıştı.

Yeterince deneyim ve birikim bulundu-
ğundan konuyu yine de yasayla düzenle-
mek olanaklıydı. Bence, Belediye Ya s a s ı-
nın dışında bir yasal düzenleme olmalıydı.
Kimi genel meclisimizin valilikçe hazırla-
nan stratejik planla ilgili olarak edilgin du-
rumda kaldıkları, katılımcı yöntemle yapıl-
mamış olduğundan benimsememesi söz
konusu olmuştur. Stratejik planı hiç dokun-
madan il genel meclisinden geçireceklerini
uman valilerimiz de vardır. Bu planlar, el-
bette Türkiye için birer kazanımdır. Bir şe-
yin nasıl yapılabileceği, nasıl yönetilebile-
ceği konusunda yapılmış deneyimleri bir
yana bırakamayız. Onun için, yasayla dü-
zenleme yapıldığına göre yönetmelikler ye-
rine, tüzük çıkarılması daha uygun olur. 

Burada iktidar olayının paylaşımı vardır,
onu gözden kaçırmamak gerek. Bu iktidar
olayını yerelde paylaşmak, tabiî, ülke dü-
zeyinde de paylaşmak, gerçek demokratik-
leşme süreciyle olanaklıdır.

Bu demokrasiyi, yerel yönetim ekinini
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geliştirmek, yurttaşların, kenttaşların bi-
linçlendirilmesi, kararlara katılarak bir
şeyler öğrenmesi, katılmanın erdemini
görmesi gerekir.
Şunu belirtmek istiyorum: Yasada yer

alan bu olanağı yine de en iyi biçimde kul-
lanmak, katılımı özendirecek, bunun alt
yapısını yaratacak düzenleme çalışmaları
yapmak gerekiyor. Kenttaşımızı kenttaş
yapmak, yurttaşımızı da yurttaş yapmak
gerekir. Vergi verdiği zaman bunun hesabı-
nı sormak ister yurttaş. Yerelde bunu sağ-
layacak vergileme dizgesi kurulmalıdır.
Selçuk Yalçındağ’ın bir sözünü anımsa-
dım. Bir eğitsel toplantı Yalçındağ dedi ki:
“ Yurttaş, kenttaş yumuşak elini cebine
sokmalıdır.” Gerçekten,  elini cebine sok-
ma, yerel düzeyde daha anlam taşıyor.

Doğrusu, ulusal ölçekte vergiler veriyo-
ruz, vasıtalı vergiler neredeyse % 65’i geç-
ti devlet gelirleri içinde. Bunun pek ayır-
tında değil yurttaş, ayırtına vardığı zaman
oylarını ona göre verecekleri umulabilir.
Yerelde tümüyle bedavacılık egemen kent-
te yaşamanın bir bedeli, bir karşılığı vardır.
Bunu ödeyebilecek olanın ödemesi gere-
kir.
Şunu anlamıyorum, “toplam kalite” yak-

laşımıyla, yurttaş yerine “müşteri” diyor-
lar. Yerelde yaşayan halk müşteri değildir,
yurttaş ya da kenttaştır. Yurttaşın devletle,
kenttaşın belediye ile ilişkisi özel firma ile
müşteri ilişkisi değildir. Müşterinin ilişkisi
ticaridir Yurttaşın, kenttaşın kamuyla iliş-
kisi Anayasayla düzenlenmiş bir ilişkidir.
Bu deyim, özelleştirmeci, küreselleşmeci
yaklaşımların ürünüdür.

Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin gere-
ği olarak kimi konularda hiçbir şey yapıl-
mamıştır. Bu, yerel yönetim seçimleriyle
de ilgilidir: Yurttaşların, kenttaşların se-
çimlerde oy vermesiyle demokrasi gerçek-
leşmiyor. Oy vermekle, yalnızca demokra-
sinin temel bir gereği yerine getirilmiş olu-
yor. Çoğulcu, katılımcı demokrasi dizge-
sinde, iki seçim arasındaki uzun sürede de
siyasal kararlara, yasaların yapımına, imar
planlarının yapımına, projelerin geliştiril-
mesine kenttaşların etkin biçimde katılma-
sı, görüşlerini, yeğlemelerini belirtmesi,

yönetimini ve yöneticilerini denetlemesi
zorunludur.

Burada belirtmek istediğim bir nokta da,
temsili, hatta çoğulcu ve katılımcı demok-
raside devlet memurlarının bir belediye
meclisi üyesi olamamasının nedenini açık-
lamak güçtür. Haftada, ayda bir iki gün bi-
le zaman almayacak bir kurula niçin kamu
görevlileri seçilemesin? Kentin yönetimini
esnafa, tüccara, müteahhide, kısacası kent-
te çıkarı olan insanlara teslim ediyoruz.
İmar komisyonuna kimlerin üşüştüğünü
biliyoruz. İmar komisyonlarına, kentin
rantlarını paylaşmak için girerler. Yolsuz-
lukların kaynağı orada başlar.

Bu nedenle, yerel meclislerde kentte ya-
şayan tüm bireylerin, kenttaşların temsil
edilmesi gerekir. Meslek odalarının katılı-
mına da olanak sağlanmalıdır. İlgili meslek
odalarının temsilcileri yerel meclislerde
gözlemci olarak değil, oy sahibi olarak yer
alabilmelidir. Kamu yararına çalışan, yarı
kamu kuruluşu ya da kurumu niteliğinde
olan meslek odalarımızın bir de sivil top-
lum örgütü gibi toplum yararına etkinlik-
lerde bulunduklarını, böyle bir işlevi yeri-
ne getirdiklerini görmezlikten gelmeyelim.
Hiç değilse, meslek odalarının belediye
komisyonlarında oy sahibi olmaları sağ-
lanmalıdır. Belediye yasalarının ihtisas ko-
misyonlarına ilişkin maddesi, katılımcılık
açısından önemli bir adımdır, fakat bu doğ-
rultuda değiştirilmelidir.

Kent Konseyleri Üzerine Görüfller
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Bu bağlamda, meslek sahibi kişiler niçin
oy veremesin?! Niçin, belli odaların tem-
silcileri, aday olarak ya da bir başka bi-
çimde yerel meclislere üye olamasınlar?
İstenirse bu konuda belli düzenlemeler ya-
pılarak belediye meclislerinde onların yer
almaları sağlanabilir. Onlar niçin genel
meclislerimizde yer almasınlar? Bir kon-
tenjan tanınmalıdır. Aynı öneri bayanlar
için de geçerlidir. Bu olanak sağlanmalı-
d ı r.

Sivil toplum örgütleri, Türkiye'de, ya
devletten ya da yerel yönetimlerden kay-
nak almak için biraya gelmektedir. Gerçi
Soros dâhil yabancı kaynaklardan ya da
Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliği fonla-
rından yararlanıyorlar. Bunları yabancıla-
rın desteklediğini görüyoruz. Birçok fon,
belli yörelere, belli illere ya da bölgelere
yöneltilmektedir. Oysa Türkiye'yi bir bü-
tün olarak ele alan yaklaşımlar içinde bu
çabaları yönlendirebilmeliyiz. 

Ankara Üniversitesinde siyasal ve eğitim
bilimleri fakültelerinde, sivil toplum konu-
sundaki dersleri başlatan biri olarak sivil
toplum sözcüğünü kullanmamaya çalışıyo-
rum. 15–20 yıl önce yayınlanan, Amerikan
deneyimini yansıtan “katılımın sınırlılıkla-
rı” (Limits of Participation) adlı bir kitap-
ta, tıpkı bizdeki gibi, zamanla bu sivil top-
lum örgütlerinin zamanla belediyenin ya
da kamu kurumunun yandaşı bir birimi
olarak nitelik kazandığı, o kamu kuruluşu-
nun yan örgütü durumuna girdiği belirtili-
yordu. Bu örgütlerin böyle bir dönüşüme
uğramasından onlar da yakınıyordu. Ama
bize yönetişim diye dilimize sokulan uy-
durma bir sözcük çerçevesinde dayatıyor-
lar.
İyi yönetim (good governance) diye bir

terim var. Bu, yalnıza Habitatla geliştiril-
miş de değil. Gerçekten, Türkiye'de ve
dünyanın başka yerlerinde iyi yöneticilerin
uygulaya geldikleri, kamu yönetimi bilimi-
ne katkıda bulundukları kavramlardır. İşte
hesap sorulabilme, saydamlık, katılımcılık,

ortaklaşa yönetim gibi ilkeler geliştirilmiş-
tir. Bir de İngilizce good governance deyi-
mi, iyi yönetim yerine moda olan uydurma
“yönetişim”  sözcüğüyle dilimize sokuldu:
Bir de Vizyon sözcüğünün anlamını bilen
de bilmeyen de kullanıyor. Bu deyimler
yokken de, iyi yöneticilerimiz, plancıları-
mız bu sözcüğü kullanmadan da öngörüde
bulunuyorlardı.   80’li yıllarda seçimlerden
önce, İstanbul Mülkiyeliler Birliğinde bir
panel düzenlenmişti yerel yönetimlerle il-
gili. İzmir Belediye Başkanı Özfatura, An-
kara Belediye Başkanı Vedat Dalokay ile
bir panelde buluşmuştuk. Yönetici oldu-
ğum panelde İstanbul'un sorunlarını, bele-
diyelerin takınması tutumu tartıştık. Vedat
Dalokay dedi ki: “Bu İstanbul nasıl bir
kent olacak, bir fikrimiz var mı? İlkönce
ne olacağını saptayalım, belirleyelim; sa-
nayi kenti mi, turizm kenti mi, yönetim
kenti mi, ticaret merkezi mi?” Son yıllarda,
dünya kenti terimi çok kullanılmaya başla-
dı. Bunların Türkçesi varken kullanılan ya-
bancı sözcükler. Kent plancıları ve yöneti-
cileri, kentin ne olması gerektiğini, nasıl
kimlik kazanması gerektiğini elbette dü-
şünmek, tasarlamak zorundalar. Adı deği-
şik olabilir, vizyon olabilir, stratejik plan-
lama olabilir; ama, her şeyden önce, bu
amaca varmak için nasıl yurttaşlarımızı
duyarlı kılarız, bilinçli kılarız ve katılmala-
rını sağlarız; bunun işin başında yürütül-
mesi gerektiği kanısındayım. Bu konuda
başarı sağlamada yöneticilerimizin de be-
lediye başkanlarımızın gerçekten halkın
katılımını isteyip istemedikleri, gerçekten
yetkilerini onlarla paylaşmak isteyip iste-
medikleri çok önemlidir.

Yönetişimle ilgili katılım vurgusunda ye-
ni bir öğe gündeme gelmiştir: “Özel kesi-
min kararlara ortak olması.”  Türkiye'de re-
form adı altında yapılan yasal düzenleme-
l e r, kamunun doğrudan katılımcı bir anla-
yışla alabileceği kararlar yerine, kararlara
halkın değil özel kesimin etkili ve katkılı
olmasını sağlamak amacına yöneliktir.
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Yabancı; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununda, Türk vatandaşı sayılmayan ki-
şi olarak tanımlanmaktadır. Yabancılar  ön-
celeri sınırlı taşınmaz mal edinme hakkına
sahipti ve bu nedenle de genellikle  kiracı
olarak sahil kentlerimizde ikamet etmek-
teydiler.

Yabancıların köy sınırları içinde taşınmaz
mal edinmelerini yasaklayan 442 sayılı Köy
Kanunu’nun 87 maddesinin 19.07.2003 gün
ve 25173 sayılı R.G.’de yayınlanan
03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı K. ile  yü-
rürlükten kaldırılması ve  2644 sayılı Ta p u-
lama Kanunun 35 maddesinde yapılan deği-
şiklik ile (29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı K)
yabancıların Türkiye de taşınmaz mal edin-
me olanakları genişletilmiştir.

Yabancılara köylerde de taşınmaz edine-

bilme izni verilmesi sonucunda, yabancıla-
rın sahillerde taşınmaz edinmeleri ve buna
bağlı olarak bu yerlerde ikamet (bir yerde
oturma, eğleşme) amaçlı yerleşimleri hızla
artmıştır.

Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde hız-
la artan yabancı yerleşimci sayısı beraberin-
de, yabancı uyrukluların yerel yaşama katı-
lım ve uyumu sorununu, dolayısıyla yerel
yönetimle ilişkilerini gündeme getirmiştir. 

Yerel yönetimler yabancı yerleşimcilerle
ilişkilerini hangi hukuki statüde ve nasıl
yürütecektir? Yabancılar yerel yaşama
hangi düzlemde katılacaklardır? Bu sorun-
lara yasalara uygun yanıtlar bulunabilmesi
için, öncelikle yabancıların Türkiye'de ika-
met etmelerini düzenleyen mevzuata ba-
kılması gerekmektedir.

Yerel Yaşama Yabancı Uyrukluların
Katılımı

Tuncay ALEMDAROĞLU
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Yabancıların Türkiye de yerleşim-
leri 15 Temmuz 1950 sayılı "Yaban -
cıların Türkiye'de İkamet ve Seya -
hatleri Hakkında Kanuna" ile dü-
zenlenmektedir Anılan yasanın ko-
numuzla ilgili maddelerine bakıldı-
ğında;

Madde 1 Türkiye'ye girmesi ka -
nunlarla memnu bulunmayan ve Pa -
saport Kanununun hükümlerine uy -
gun şekilde gelen yabancılar, ka -
nunlarla tâyin olunan kayıt ve şart -
lar dairesinde Türkiye'de ikamet ve
seyahat etmek hakkını haizdirler.

Madde 2 Yabancıların girmekten
ve ikametten kanunla menedilmiş ol -
dukları yerlerden başka, memleketin
muayyen mıntakalarında münferit
veya toplu bir halde ikamet veya seyahatleri Bakanlar
Kurulu Kararı ile menedilebilir. Bakanlar Kurulu bu
gibi tedbirlerin mukabele bilmisil olmak üzere muay -
yen devlet tebaalarına tatbikına da karar vermeye yet -
k i l i d i r.

Madde  3 - Türkiye'de bir aydan fazla kalacak ya -
bancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak
için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili
emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müraca -
at etmekle ödevlidirler. Bu beyanname hiç bir harç
ve resme tabi değildir. (*)

(*) Madde 3 ün 1. fıkrasındaki bir aylık sürenin,
8.1.2004 tarih ve 25340 sayılı R.G.'de yayımlanan,
22.12.2003 tarih ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Ku -
rulu Kararının ilgili hükmü gereğince, vize muafiyet
süresinin veya yabancının hamili olduğu vize etike -
tinde belirtilen ikamet süresinin yeterli olması kay -
dıyla, 90 gün olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

İş tutmak maksadıyla Türkiye'ye gelen yabancılar
geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her
halde çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi
almış bulunmalıdırlar.

Konferans, konser vermek gibi kültürel faaliyetler -
de bulunmak üzere turneye çıkmış olup da Türkiye'ye
gelen yabancılar, bu faaliyetleri bir aydan fazla sür -
memek şartıyla, bu kayıttan müstesnadır.

Madde 7- A) Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve
meslek erbabı olup da tutacağı iş, kanunlar gereğin -
ce Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan;

B) Türk kanun veya örf ve âdetleriyle yahut siyasi
icabatla telif edilemeyecek durumda olan veya faali -

yette bulunan;

C) Türkiye'de kalmak istediği
müddet zarfında yaşamak için
maddi imkânları meşru bir şekilde
temin edemeyeceği sabit olan;

D) Türkiye'ye girmesi memnu
olup da her nasılsa girmiş bulu -
nan;

E) Türkiye'de oturduğu müddet -
çe huzur ve asayişi ihlâl eden;

Yabancılara ikamet tezkeresi ve -
rilmez.

Madde 8 - Yabancılara verilecek
ikamet müsaadesinin süresi, mev -
zuatın ve yabancı Devletlerle ak -
dedilmiş bulunan anlaşmaların
hükümleri dairesinde ve mümkün

mertebe, müracaat sahibinin talebi nazarı itibara
alınmak suretiyle tespit olunur.

Madde 9 - (Değişik: 4360 – 14.5.1998) İkamet tez -
kerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi
uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha
uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.

Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört
defa uzatma işlemi yapılabilir.

İkamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı, ko -
ca ve bunların onsekiz yaşını doldurmamış çocukla -
rına ya hepsi için yahut çocukların baba ve anaları -
nın refakat hanesine kaydı suretiyle müşterek ikamet
tezkeresi verilebilir; iş sahibi olanların şahsi ikamet
tezkeresi almaları zorunludur.

Madde 15 - Yabancılar, Türkiye'de ancak kanunun
kendilerine menetmediği işleri tutabilirler.

Türkiye'de serbest olarak veya memur, müstahdem
ve işçi sıfatıyla çalışacak yabancılar keyfiyeti işe
başladıklarından itibaren en çok 15 gün zarfında
ikamet ettikleri yerin polis veya jandarma karakolu -
na bizzat veya bilvasıta haber vermeğe ve ikamet
tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar.

İlgili madde metinlerinden de anlaşılacağı üzere,
yabancıların Türkiye de yerleşme ve  ikametlerine
yasa izin vermektedir. Bu konularda Bakanlar Kuru-
lu ve İçişleri Bakanlığı da geniş yetkiyle donatılmış-
t ı r. Yasaya göre her ne kadar yabancılara beş yıl süre
ile ikamet izni verilip, bu izin dört defa uzatılabil-
mekteyse de, ilk beş yıllık ikamet izin süresinin İçiş-
leri Bakanlığınca daha kısa veya daha uzun belirle-



nebilmesi mümkündür. İkamet süresinin
beş yıldan daha uzun belirlenmesi ve de
dört defa uzatılması halinde yabancıların
uzun yıllar Türkiye de ikametleri mümkün
o l a b i l e c e k t i r. 

Bu durumda; Türkiye de ikamet eden ya-
bancıların kamu yönetimi ve özelinde Ye-
rel Yönetimlerle ilişkisi kaçınılmaz bir zo-
runluluktur. Yabancıların yerel yönetimle-
re karşı sorumlulukları olacağı gibi, elbet-
te yerel yönetimlerden istekleri de olacak-
tır. Yerel yönetimlerle o yerel yönetim sı-
nırları içinde ikamet edenlerin ilişkileri,
Seçim Yasası, İl Özel İdaresi Yasası ve Be-
lediye Yasası ile düzenlenmiştir.

Yürürlükteki seçim yasalarına göre ya-
bancıların yerel yönetim seçimlerine katıl-
ma haklarının olmadığı bu gün için tartış-
masızdır. Anayasanın 67 maddesi ve 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç-
men Kütükleri Hakkında Kanun 1 ve 6.
maddelerine göre, bütün seçimlerde seçme
ve seçilme hakkı "Türk Vatandaşı" na ait-
tir. “Türk Vatandaşı” olmayan yabancıların
ise seçme ve seçilme hakkından yararlan-
ması elbette söz konusu olamayacaktır.

5393 sayılı Belediye Yasası açısından
Türkiye'de ikamet eden yabancıların duru-
muna bakıldığında; 

Madde 3/a Belediye; Belde sakinlerinin
mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçları -
nı karşılamak üzere kurulan ve karar orga -
nı seçmenler tarafından seçilerek oluşturu -
lan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tü -
zel kişisi  

Madde 13.- Herkes ikamet ettiği beldenin
h e m ş e h r i s i d i r. Hemşehrilerin, belediye ka -
rar ve hizmetlerine katılma, belediye faali -
yetleri hakkında bilgilenme ve belediye ida -
resinin yardımlarından yararlanma hakları
v a rd ı r. Ya rdımların insan onurunu zedele -
meyecek koşullarda sunulması zorunludur.

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

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan
veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin ka -
nunlara dayanan kararlarına, emirlerine
ve duyurularına uymakla ve belediye vergi,
resim, harç, katkı ve katılma paylarını öde -
mekle yükümlüdür.

Madde 76.- Kent konseyi, kent yaşamın -
da; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilinci -
nin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevre -
ye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve daya -
nışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkele -
rini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının, sendikaların, noter -
lerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil top -
lum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu
kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muh -
tarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin
katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyet -
lerinin etkili ve verimli yürütülmesi konu -
sunda yardım ve destek sağlar.

Kent konseyinde oluşturulan görüşler be -
lediye meclisinin ilk toplantısında gündeme
alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin
çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığın -
ca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 77.- Belediye; sağlık, eğitim, spor,
ç e v re, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane,
park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara,
kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve
d ü ş k ü n l e re yönelik hizmetlerin yapılmasın -
da beldede dayanışma ve katılımı sağla -
mak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verim -
liliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin
katılımına yönelik programlar uygular.

Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmala -
rına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı
ta rafından çıkarılacak yönetmelikle belirle -
n i r.

Yasanın 3. maddesindeki tanımda geçen
"Sakin" Türk Dil Kurumu sözlüğünde
"Sakin: (Arapça sıfat) Bir yerde oturan"
olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, bele-
diye sınırları içinde oturan her kişi yasanın
tanımı ile o beldenin sakini olup, yabancı-
lar da yasanın bu tanımına göre, ikamet et-
tikleri beldenin sakinleridir.  Bu nedenle de
yabancıların mahalli ve müşterek ihtiyaç-

Yerel Yaflama Yabanc› Uyruklular›n Kat›l›m›
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larının karşılanması belediyelerin yasal
görevleridir.

1580 sayılı Belediye Yasasında hemşeh-
ri ; "Her Türk nüfus kütüğüne yerli olarak
yazıldığı beldenin hemşehrisidir" şeklinde
tanımlanmaktaydı. Yeni yasa ile bu tanım
terk edilerek  "herkes ikamet ettiği belde -
nin hemşehrisidir" denilmek suretiyle o
belde sınırları içinde oturanların, Türkiye
Cumhuriyeti yurttaşı olup olmadıklarına
bakılmaksızın o beldenin -belediyenin-
hemşehrisi olduğu kabul edilmektedir.  Bu
bakımdan belde sınırları içinde ikamet
eden yabancılar da o beldenin hemşehrisi
olup, yasanın hemşehrilere tanıdığı bütün
haklardan yararlanabileceklerdir. Ya s a y a
göre "hemşehrilerin, belediye karar ve hiz -
metlerine katılma, belediye faaliyetleri
hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin
yardımlarından yararlanma hakları var -
dır". Yabancılarda anılan yasa maddesi ge-
reği bu haklardan yararlanacaktır.

Yasanın kent konseyine katılacaklar ile
ilgili fıkrasında "ilgili sivil toplum örgütle-
rinin" kent konseyine katılacağına dair hü-
küm bulunmaktadır. Bilindiği gibi sivil
toplum örgütleri genellikle dernek hukuki
yapısında kurulmakta ve çalışmaktadır.
Anayasanın 17. maddesi dışında, yine
Anayasanın 33 maddesi ve 5253 sayılı
Dernekler Yasası açısından yabancıların
ikamet ettiği beldede dernek kurmalarına
ve bir derneğe üye olmalarına yasal bir en-
gel bulunmamaktadır. Bunun sonucu, ya-
bancıların üyesi oldukları ya da kurdukları
bir derneğin temsilcileri olarak Kent Kon-
seyine bir sivil toplum örgütü tanımı için-
de katılmaları ve Kent Konseyinde temsil
edilmeleri de yasalar açısından olanaklıdır.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılımı
düzenleyen 77. maddeye göre çıkarılan İçiş-
leri Bakanlığı Yönetmeliğinin (R.G.-
09.10.2005) "Gönüllülerde aranacak özel-
likler" başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde
" Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca
27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Ya b a n c ı l a -
rın Çalışma İzinleri hakkında ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine

bildirilmiş olması" hükmü yer almakla, ya-
bancıların belediye hizmetlerine gönüllü
katılımı yasal statüye kavuşturulmuştur. 

Yabancıların yerel yönetim seçimlerinde
seçme ve seçilme hakları bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte, yabancıların özellik-
le, belediye karar ve hizmetlerine katılma
ve belediye  faaliyetleri hakkında bilgi al-
ma hakları bulunmaktadır. Ancak bu hak-
ları nasıl kullanacakları, kent konseyine
katılmaları halinde dil sorununun nasıl  çö-
züleceği  konusunda  bir açıklık bulunma-
maktadır. Aynı şekilde T.C yurttaşlarının
yukarıda anılan hakları nasıl kullanacağına
ilişkin bir düzenleme ve ortak bir yöntem-
de bulunmamaktadır.

Her belediye, yerleşim alanlarının coğrafi
yapısı ,nüfus yapısı ve dağılımı, ticari ve sı-
nai özellikleri gibi,  kendi özel durum ve so-
run yapısını göz önünde bulundurarak  farklı
yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 

Bu nedenle sorunun çözümüne ilişkin en
doğru yöntem; Belediyelerin, hemşehrile-
rinin belediye karar ve hizmetlerine katıl-
ma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilen-
me ve belediye idaresinin yardımlarından
yararlanma haklarını işlevsel kılmak için
T.C. yurttaşları yönünden hangi yolu izli-
yorlar ise, yabancılarla ilgili olarak da aynı
yol ve yöntemi izlemeleridir. Bu konuda
hiçbir yasal engel bulunmamaktadır.

Yabancılarda T.C. yurttaşları gibi beledi-
ye karar ve hizmetlerine  katılır ve  yarar-
lanabilirler. Yabancılarla ilişkilerde ortaya
çıkabilecek dil sorunun çözümü için  bele-
diyelerin çevirmen istihdam etmeleri gere-
kecektir.  Mevzuat, bu amaçla belediyele-
rin tercüman istihdam etmelerine olanak
sağlamaktadır.

Ancak yabancılarla ilişkide dil sorununu
gidermek için belediyelerin uygulanması
gereken doğru yöntem, bu kişilerin Türkçe
öğrenmelerini sağlamak üzere Türkçe dil
kursu açmaları ve yabancı hemşehrilerinin
katılımını özendirmeleridir. Bazı  sahil be-
lediyelerince halen uygulanan bu yönte-
min diğer bir yararı, bu kişilerin yerli nü-
fusla ilişkilerinin gelişmesine sağladığı
katkı olacaktır.
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1955 Marmaris do¤umluyum. ‹lk ve orta ö¤renimimi Marmaris’te tamamlad›m. Mesle¤i ayakka-
b› imalatç›l›¤› olan babam Mu¤la Ticaret Lisesi ö¤rencisi oldu¤um y›llarda, otel, pansiyon ve
kamping iflletmecili¤ine de bafllam›flt›. Marmaris’in ilk turizm iflletmecilerinden birisi olarak sek-
töre hizmet etmeye bafllad›. Yüksek ö¤renimimi Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde
tamamlad›m ve Marmaris’e döndüm. Mevcut olan otel, pansiyon ve kafeterya iflletmelerinde ça-
l›flma yaflam›ma bafllad›m.1980 y›l›nda Sevgi Acar’la evlendim. Yüksek ö¤renimini tamamlam›fl
bir k›z›m ve üniversiteye devam eden bir o¤lum var. Çeflitli dönemlerde Marmaris Ticaret Odas›
ve GETOB-Güney Ege Turistik Otelciler ve ‹flletmeciler Birli¤i yönetimlerinde görev ald›m. Siya-
si yaflam›m› devam ettirdi¤im Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen Marmaris Belediye Meclisi’nde
5 y›l görev yapt›m. 2004 seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nden Marmaris Belediye Baflkan›
seçildim ve görevime 2,5 y›ldan bu yana devam ediyorum.

Röportaj

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ALİ ACAR İLE
SÖYLEŞTİK:
“Marmaris’in Güzelliklerini Hep
Birlikte Yaşayalım...”

Röportaj: 
Metin MUTAF - Tekin AVANER

Eylül sayımızda güzel ülkemizin çok güzel bir turistik böl -
gesini, Marmaris’i, Marmaris Belediyesini tanıtmak istedik.
Bu işi en iyi yapacak kişiden, belediye başkanından Marma -
ris’i ve Marmaris’e yapılanları dinlemek çok keyifli, yerin -
de ve yararlı oldu. Belediye’nin giderek artan hizmetlerini,
kimi gelişmelerle birlikte çeşitli sorunları tam da turizm
mevsiminde sayın başkan M.Ali Acar ile konuştuk. İşte Baş -
kan’ın anlatımıyla Marmaris ve Marmaris Belediyesi…     
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M.M.: Marmaris belediyesini kısaca tanıtır mısı -

nız? Tarihsel süreçte Belediye nasıl yol aldı? 

A.A.: Marmaris’te ilk belediye teşkilatı 1923 yılın-

da kurulmuştur. İlk belediye başkanı Hacıoğlu Meh-

met Konti’dir. 1923 yılından bu yana toplam 13 kişi

Belediye Başkanlığı yapmıştır. O yıllardan günümü-

ze Marmaris Belediyesi kendisini her geçen gün ye-

nileyip bölge insanının mutluluğu için çalışmalar

yapmıştır.

M.M.: Belediyenin hizmetleri hakkında bilgi ve -

rir misiniz?

A.A.: Belediyemizin hizmetleri zabıta, fen işleri,

temizlik işleri, park ve bahçeler, yat limanı ve spor

alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu hizmetleri bazı baş-

lıklar halinde şöyle anlatabilirim.

Zabıta Amirliği ile ilgili konulardan; Turistlerin en

çok şikâyet ettiği konu olan rahatsız edilmeye-taci-

ze-hanutçuluğa karşı Zabıta Amirliği ile Basın-Halk-

la İlişkiler Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıl-

dı (2005), ilçemizde gürültü kirliliğini önlemek için

alınan iki adet desibel ölçüm cihazı ile daha etkin ve

bilinçli denetimler sürdürülmüştür (2005), Belediye-

miz Plajı’nda yerli ve yabancı turistlerin rahat ve gü-

venli yüzebilmeleri için yaklaşık 3800 metrelik ala-

na şamandıra çekilmiştir (2005) ve Kurban Bayra-

mında hijyenik bir kurban pazarı ve kesim yeri oluş-

turulmuş, bayram süresince ücretsiz geliş-gidiş sağ-

lanmıştır (2005). 

Fen İşleri Müdürlüğü’nde ise; Marma-

ris Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yüz-

me Eğitim Merkezi yapımı (Mayıs

2005), pazar binasının yenilenmesi (Ma-

yıs 2005), İmar Revizyon Planının hazır-

lanması, kent bütününde devam eden iyi-

leştirme çalışmaları (2005-2006), su bas-

kınlarının önlenmesi amacıyla yağmur

suyu kanalları yapımı ve dere yatakları

ıslah edilerek, bakımlarının yapılması,

Beton Laboratuarı (Kasım 2005) ve Mar-

maris’in ilk alt geçidi (Mart 2006) hizme-

te açılması, Marmaris’in önemli caddele-

rinden ve ana hatlarından birisi olan

Mustafa Muğlalı caddesi alt ve üst yapısı

standartlara uygun bir cadde haline getirilmiş ve ör-

nek olarak hazırlanan bu çalışmanın ardından şehrin

tüm caddelerinin benzer şekilde değiştirilmesi plan-

lanmıştır. Son olarak bölgenin hayvanlara yönelik en

modern tesisi olan 200 köpek kapasiteli “Rehabili-

tasyon Merkezi”nin yapımını tamamladık (12 Aralık

2005).

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ambalaj atıklarının

toplanması ve geri dönüşüm projesinin Marmaris ge-

nelinde uygulanmaya başlanması (2005) konuların-

da çalışmalar yürütmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise, İyilik Kayalığı

Arkeoloji Parkı’nın çevre düzenlemesinin yapımı

(Haziran 2005) ile Yat Limanı başta olmak üzere ken-

tin çeşitli noktalarında çiçeklendirme ve çevre düzen-

lemesi hizmetlerini başarıyla yerine getirmiştir. 

Yat Limanı Ofisi de yat limanı ve mendirek arasın-

daki dalgakıranların üzeri ahşap platformlarla kapla-

mış (2005), teknelerin güvenli ve emniyetli şekilde

bağlamasının yapılabilmesi için mopa ve analeler

yaptırarak (2005) pis su atıklarını almak için kanali-

zasyon bağlantısını yapmıştır.

Ayrıca Marmaris Belediyeler Birliği (Mariç Bel-

bir) tarafından yetersiz kalan kanalizasyon hatları

yenilenmiş (2005) ve derin deniz deşarj sistemi hiz-

mete sokularak arıtılmış atık suyun Yalancı Bo-

ğaz’dan 500 metre ileride denize bırakılması sağlan-

mıştır (2006).
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M.M.: Bu dönemde Belediye, sosyal,

kültürel ve sportif çalışmalar konusunda

neler yaptı? Biraz da bunlar hakkında

bilgi verir misiniz? 

A.A.: Çok hareketli bir dönem geçirdi-

ğimizi söyleyebilirim. Kısa başlıklar ola-

rak şu faaliyetlerden bahsedebilirim:

Uluslararası Marmaris Denizcilik Festi-

vali (27 Nisan-1 Mayıs 2005), Dünya Tu-

rizm Fuarlarında Marmaris tanıtım stand-

larına katkı sağlanması (2005-2006), Ulu-

sal Bale Günleri (Haziran 2004-2005-

2006), yabancı ülkeler ile ilişkilerin arttı-

rılması; Almanya, Rusya ve İsrail’de bu-

lunan kardeş şehirlerimizle temas sağla-

narak sosyal ve kültürel konularda proje-

ler geliştirdik (Almanya-Fürth’te Marma-

ris Elişi ve Elsanatları Serg i s i - M a r t

2005), Çözüm Masası hizmete açıldı; va-

tandaş şikâyetlerine ve taleplerine en hız-

lı şekilde cevap vermek amacıyla kurulan

birimde yabancı dil ve bilgisayar bilen

personel görevlendirilerek turistlerle ileti-

şimde de kolaylık sağlandı (Aralık 2005).

Elektronik iletişimde hizmet vermek

amacıyla web sitesi, Marmaris halkını dü-

zenli olarak belediye çalışmaları-yasalar-

uygulamalar hakkında bilgilendirmek

amacıyla da aylık olarak yayınlanan bele-

diye bülteni hizmete girdi (Ocak 2005).

Ayrıca, şehrin geçmişini kayıt altına al-

mayı ve gelecek nesillere geçmişini öğ-

retmeyi amaçlayan Yerel Tarih Bülteni

yayına başladı (Ekim 2005). Son olarak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendis-

liği ile Orman İşletme Müdürlüğü ile yü-

rütülen ortak çalışma sonucu orman içi

yürüyüş yolu Almanya’dan gelen heyetle

birlikte halkın ve turizmin hizmetine açıl-

m ı ş t ı r.

Sportif etkinlikler konusunda da bir yan-

dan yaz spor okullarına halkın teşvik edile-

rek yaz aylarında yaklaşık 4 bine yakın ço-

cuk ve gence çeşitli spor dallarında eğitim

verilmesine önem verdik, diğer yandan ise

spor turizminde büyük artış sağlayarak pek

çok turnuva ve yarışmaya ev sahipliği ve

teknik destek sağladık. Bunlardan bazıları

triatlon, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu,

yat yarışları, bilardo şampiyonası, yüzme

yarışları, yelken yarışları, üniversitelerara-

sı hentbol şampiyonasıdır.

M.M.: Belediye açısından turizm sezo -

nu nasıl geçmektedir? Turizmle ilgili de -

ğerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

A.A.: Tüm Türkiye’deki olumsuz tablo-

yu Marmaris’te de görmek mümkün. An-

cak Temmuz ayı itibariyle daha iyiye doğ-

ru bir gidiş söz konusu. Turizmin bugünkü

durumunda yerel yönetimlerin, sektör tem-

silcilerinin, bakanlığın kısacası hepimizin

payı var. Umarım turizmde bu sene yaşa-

nan bu düşüş bir şeylerin düzelmesine ve

herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz ye-

rine getirmesine neden olur. Temel turizm

anlayışının ortaya konmasında tüm sektör

temsilcileri üstüne düşen görevi yaptığı sü-

rece turizm pastasından alacağımız payın

artacağını düşünüyorum. 

Röportaj
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M.M.: Yabancılara toprak satışı konusunda Mar -

maris’in nasıl etkilendiğini düşünüyorsunuz?

A.A.: Türk vatandaşlar nasıl ki yabancı ülkelerde

toprak veya mülk satın alabiliyorlarsa aynı şekilde

yabancılar da ülkemizin çeşitli yerlerinden toprak

satın alabilirler. Ancak bunun yasal bir sınırlaması

olması gerekir. Bir de son zamanlarda, ev satın alan

kişilerin evlerini bir devre mülk gibi hiçbir vergi

ödemeden başka ailelere kullandırdığı yönünde şey-

ler duyuyoruz. Bu konuda yabancı misafirlerimizden

daha duyarlı olmalarını ve yasaları çiğnememelerini

bekliyoruz. 

M.M.: Son olarak neler söylemek istersiniz?

A.A.: Göreve geldiğimiz günden bu yana ben ve

tüm personelim daha güzel ve sorunsuz bir Marma-

ris için mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz.

Amacımız alt ve üst yapısıyla, sosyal tesisleriyle, ye-

şil alanlarıyla çağdaş bir kent yaratmak. Bilinen bir

gerçek var ki Marmaris son zamanlarda bir dünya

markası olma yolunda önemli adımlar attı. Bu yönde

yapmış olduğumuz çalışmalar aralıksız devam et-

mekte.

Denizle bütünleşen çam ormanlarına sahip muhte-

şem koylarıyla, dört tarafını çevreleyen milli parkla-

rıyla, mavi bayraklarla donatılmış plajları ve berrak

deniziyle Marmaris bugüne kadar Akdeniz turizmi-

nin önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Her yıl

yüz binlerce konuk ağırlayan Marmaris’imizin aslın-

da sahip olduğu turizm potansiyelinin henüz çok azı-

nı kullandığı da iyi bilinen bir gerçektir. Bugüne ka-

dar az sayıda insanın farkına varabildiği doğal, kültü-

rel, tarihi değerler ve alternatif turizm alanında var

olan büyük hazineyi artık dünyayla daha fazla pay-

laşmak için yurtiçi ve yurtdışında fuarlara katıldık.

Bu fuarlarda kullanılmak üzere konusunda uzman ki-

şilerle birlikte hazırladığımız tanıtım materyallerinde

Marmaris’in doğal güzellikleriyle birlikte çevresine

de yer vererek bölgesel tanıtıma olanak sağladık.

Böyle bir bölgede aslında biz Marmarislilerin tu-

rizme yönelik her ihtiyaca cevap verebilmesi de,

farklı beklentilerle gelen misafirlerimizin her aradı-

ğını bulabilmesi de son derece kolaydır. Amacımız,

bu geniş ürün yelpazesini en doğru şekilde ve kalite

çıtasını çok yukarıda tutarak dünya insanlarına suna-

bilmektir. Sorunlardan arınmış, altyapı çalışmalarını

tamamlamış, İmar Revizyon Planı ile daha çağdaş,

spor tesisleri ile daha modern, daha yeşil, daha ma-

vi, kısacası daha yaşanılabilir bir Marmaris’in güzel-

liklerini hep birlikte yaşamak dileğiyle…
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Kamu İdaresi, kamu kurumu yada kuru-
luşlarının idare hukuku kurallarına daya-
narak yaptıkları sözleşmelere idari (yönet-
sel) sözleşme denir. Bu sözleşmelerin hu-
kuki rejimi, pozitif hukukta yer alan dü-
zenlemeler yanında mahkeme içtihatları ve
öğretide benimsenen ilke ve kurallardan
oluşur.

Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabil-
mesinin koşulları ;

a) Sözleşmenin taraflarından birinin ka-
mu idaresi, kamu  kurumu yada kuruluşu
olması, 

b) Sözleşmenin kamu hizmetinin yürü-
tülmesi ile ilgili bulunması, 

c) İdareye (yönetime) özel hukuk yetki-
lerini aşan yetkiler tanınması ve koşulları-
nın varlığı gereklidir.

İdarenin, eylemlerini yürütmek için özel
hukuk kurallarına göre yaptığı sözleşmeler
de vardır.

Bu sözleşmelerde idare, taraflardan biri
olarak üstün ve ayrıcalıklı konumda olma-
yıp, diğer tarafla tamamen aynı konumdadır.

Bu tür sözleşmelerden doğan uyuşmaz-
lıklar taraflardan birinin idare olmasına
rağmen idari yargıda değil, adli yargıda çö-
zümlenir. Örneğin; 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Yasası'na tabi olarak yapılan
sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri olup,
uyuşmazlıkların çözüm yeri adli yargıdır.

İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ :

İmtiyaz sözleşmeleri, idari sözleşmelerin
tipik bir örneğidir. Kamu hizmeti imtiyazı,
imtiyaz sözleşmeleri ile verilmektedir.

Öncelikle "kamu hizmeti" nedir ?

Bunun üzerinde durmak istiyorum.

Anayasa Mahkemesinin E:1994/43,

K:1994/42-2 sayılı kararında bu konuda
şöyle denilmektedir.

"Kamu hizmeti kavramının belirsizliği
konusunda görüş birliği vardır. Bununla
birlikte kamu hizmeti çeşitli biçimlerde ta -
nımlanmaya çalışılmıştır. En geniş tanıma
göre kamu hizmeti, devlet yada diğer kamu
tüzel kişileri tarafından yada bunların gö -
zetim ve denetimleri altında, genel ve ortak
g e reksinimleri karşılamak, kamu yararı
yada çıkarını sağlamak için yapılan ve
topluma sunulmuş bulunan sürekli ve dü -
zenli etkinliklerdir.

Toplumsal yaşamın zorunlu gereksinim -
lerini karşılayan hizmetler, nitelikleri gere -
ği kamu hizmeti olarak görülmüştür. Dü -
zenlilik ve süreklilik kamu hizmetinin
önemli öğelerinden birini oluşturmuştur.
Çünkü, bunun yokluğu toplum yaşamını al -
tüst eder. Bir kamu hizmeti, ülke çapında,
tüm halkın gereksinmesine yanıt verebile -
ceği gibi, belli bir yörede belli bir toplulu -
ğun gereksinmesini de karşılayabilir. Baş -
ka bir anlatımla, hizmetin ülkesel, yöresel
veya toplumun bir kesimi için söz konusu
olması onun kamu hizmeti olma niteliğini

Kamu Hizmetinin İmtiyaz Yolu İle
Devri Yöntemi

Ali Rıza YÜCEL
İnşaat Müh. - Hukukçu
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etkilemez. "Kamu hizmeti kavramı"nın ge -
rek öğretide gerekse uygulamalarda Dev -
letçe ve öteki kamu tüzel kişilerince genel
idare esaslarına göre yürütülen hizmetler
alanının dışına taşan ve yayılan bir kapsa -
mı olduğu ve kapsamın da gittikçe genişle -
diği bir gerçektir. Çağdaş kamu hizmeti
kavramına giren hizmetler yalnızca devlet
etkinlikleri ile sınırlandırılamaz.

Öğretide, kamu hizmetini belirlemenin
tek geçerli ölçütünün, onu kuranların is -
tenci (iradesi) olduğu ileri sürülmektedir.
Daha açık anlatımıyla bir hizmetin kamu
hizmeti niteliğine bürünmesinde yasa ko -
yucunun istenci rol oynamaktadır. Kuşku -
suz, Anayasa kurallarına uygun olmak ko -
şulu ile, kamusal gereksinimlerin gerekli
kıldığı durumlarda yasama organı herhan -
gi bir alanı yasal statü içine alarak kamu
hizmeti kurabilir. Ancak, Anayasa Mahke -
mesi'nin anayasal denetim görevini yerine
getirmesindeki değerlendirmeleri saklıdır.
Çünkü etkinliği irdeleyip nitelendirmeden
Anayasa kurallarına uygunluğunu yada
aykırılığını saptamanın olanağı yoktur.

Bir hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı
saptanırken, niteliğine bakmak gerekir. Ni -
telik yönünden kamu hizmeti olan bir hiz -
metin özel kesimce yürütülmesi, onun nite -
liğine etkili görülemez. Nitekim, Anayasa -
nın 47. maddesinde kamu hizmeti niteliği
taşıyan özel teşebbüsler ..... devletleştirile -
bilir." denilirken özel teşebbüslerce yürü-
tülen kamu hizmetinin varlığı kabul edil-
miştir.

Danıştay’ 1. Dairesinin "Kamu Hizmeti"
kavramı ile ilgili benzer bir değerlendirme-
si mevcuttur. Anılan Dairenin  E:1992/232,
K:1992/294  sayılı kararında şöyle denil-
mektedir 

".... Gerek öğretide, gerekse uygulama -
larda vurgulandığı üzere, kamu hizmetleri,
Devletçe ve diğer kamu tüzel kişilerince
genel idare hukuku esaslarına göre yürütü -
len hizmetler alanının giderek dışına taşıp,
kapsamı genişlemektedir.

Günümüzde kamu hizmeti kavramının
belirlenmesinde, faaliyetin kamuya yararlı

nitelik taşımasına koşut olarak, kamusal
ayrıcalık ve yükümlülüklerin varlığı du -
rumları da göz önünde bulundurularak ge -
niş bir kamu hizmeti kavramının benimsen -
diği gözlenmektedir.

Çağdaş anlamıyla kamu hizmeti, bir ka -
mu kurumunun ya kendisi tarafından ya da
bu kamu kurumunun yakın gözetimi altın -
da özel girişimci eliyle kamuya sağlanan
hizmettir. Ayrıca bir hizmetin kamu hizme -
ti sayılabilmesi için, onun tekel altında yü -
rütülmesi de gerekmez. Kamu hizmeti kur -
mak yada özel bir faaliyeti kamu hizmeti
haline getirmek ise yasa koyucuya ait bir
yetkidir. Bir kamu hizmeti doğrudan doğ -
ruya kanunla kurulabileceği gibi kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak yürütme orga -
nınca kurulabilir.

Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan gö -
rüleceği üzere, Kamu hizmetinin asli öğe -
leri olarak şunları söylemek olanaklıdır.

a) Kamu Hizmetlerinde düzenlilik ve sü -
reklilik ilkesi; düzenlilik ve süreklilik kamu
hizmetinin önemli öğelerinden birini oluş -
turmaktadır. Bunun yokluğu toplum yaşa -
mını altüst eder.

b) Kamu Hizmetlerinde eşitlik ilkesi; ka -
mu hizmetlerinden yararlanmada, toplu -
mun bütün bireyleri eşit konumdadır.

c) Toplumun genel ve ortak gereksinim -
lerini karşılamak ilkesi; kamu hizmetleri,
kamu yararı yada çıkarını sağlamak için
yapılan ve topluma sunulmuş bulunan et -
kinliklerdir.

d) Yasa Koyucunun istenci (iradesi) ilke -
si; bir hizmetin kamu hizmeti niteliğine bü -
rünmesinde yasa koyucunun istenci rol oy -
namaktadır. Yasama organı, Anayasa ku -
rallarına uygun olmak koşulu ile, kamusal
gereksinimlerin gerekli kıldığı durumlarda
herhangi bir alanı yasal statü içine alarak
kamu hizmeti kurabilir.

e) Kamu Hizmetinin niteliği ilkesi; bu
hizmetin kamu hizmeti olup olmadığı nite -
liğine bakılarak saptanır. Örneğin, nitelik
yönünden kamu hizmeti olan bir hizmetin
özel kesimce yürütülmesi, onun niteliğini
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etkilemez.

f) Kamu hizmetlerinin tekel niteliğinin
olması; bir hizmetin kamu hizmeti sayıla -
bilmesi için, onun tekel altında yürütülme -
si gerekmez…”

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri
Nedir?

İdare hukukunda imtiyaz kavramı, kamu
hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden bi-
ri olarak kabul edilmektedir. Kamu hizme-
tinin; sermaye, kâr, hasar ve zararı özel hu-
kuk kişisine ilişkin olarak idarenin gözetim
ve denetimi altında genellikle çok uzun sü-
reli bir "İdari Sözleşme" uyarınca özel hu-
kuk kişilerince yürütülmesine imtiyaz de-
n i r. Gereksinimler karşısında yönetimin
işinin çokluğu yada kaynak bulmadaki
güçlükler, kimi zaman bu yöntemin uygu-
lanmasını zorunlu kılmakta ve kamu hiz-
metinin özel girişime gördürülmesine ola-
nak sağlamaktadır. Konusu, kamu hizmeti-
nin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir
özel kişiye devretmek olan sözleşmeler
"kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri" ola-
rak tanımlanmaktadır.

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, ge-
rek konusunun bir kamu hizmetinin kurul-
ması ve/veya işletilmesi olması, gerekse
hizmetin yürütülmesini sağlamak için hiz-
meti yapanlara kamu gücüne dayanan kimi
yetkiler tanıması, gerekse idarenin, hizme-
tin düzenli ve istikrarlı biçimde yürütülme-
sini sağlamak için denetim ve gözetim yet-
kisine sahip olması yönünden idari sözleş-
melerin tüm niteliklerini taşırlar.

Danıştay 1. Dairesinin E.1992/232 sayılı

kararında da belirtildiği üzere; kamu hiz-
meti niteliği taşıyan bir görevin yerine ge-
tirilmesi, idari bir sözleşmeyle özel bir gi-
rişimciye devredilmişse kamu hizmetinin
imtiyaz yönetimi ile yürütülmesi söz konu-
sudur. Kamu hizmeti imtiyazlarında, bu
anlatımda yer alan kamu hizmeti ve idari
sözleşme unsurlarının bir arada bulunması
vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Aynı Danıştay kararında, kamu hizmeti
imtiyaz sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi-
nin E.:1994/43 sayılı  kararında vurgulan-
dığı anlamda şöyle tanımlanmaktadır;

"İdarenin gerçek ve genel olarak serma -
ye şirketi olan tüzel bir kişiyle yaptığı söz -
leşmeyle, bir kamu hizmetinin belirli ve
uzun bir süre içinde kurulmasının ve işle -
tilmesinin karşılığında hizmetten yararla -
nanlardan ücret yada bedel almak ve gi -
derleriyle kâr ve zararı (riski) özel girişim -
ciye ait olmak üzere idarenin kendi buyru -
ğu ve sorumluluğu altında sağladığı bir
yönetim biçimidir.

Bu tanıma göre bir kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmesinde başlıca bulunması gereken
unsurlar şunlardır. Öncelikle kamu hizme -
ti imtiyaz sözleşmesi bir idari sözleşmedir.
Bu sözleşme bir kamu hizmetinin kurulma -
sını ve işletilmesini amaç edinir; öte yan -
dan sözleşmeye konu olan kamu hizmeti,
imtiyaz sahibinin (özel girişimcinin) kar ve
zararına olarak kurulur ve işletilir. Buna
karşılık imtiyaz sahibinin elde ettiği, idare -
nin kendisine devrettiği tahsil hakkıdır. Ay -
rıca imtiyaz süresince hizmetten yararla -
nanlardan alınacak olan bedel veya ücret,
esasları kanunla saptanacak olan bir tari -
fe üzerinden tahsil olunur ve son olarak
kamu hizmeti imtiyazı daima belli ve uzun
bir devre için verilir. Öğretide de belirtildi -
ği gibi yukarıda açıklanan bu karakterler -
den son ikisi, kamu hizmeti imtiyaz sözleş -
melerini diğer idari sözleşmelerden ayıran
önemli unsurlardır."

Her iki yüksek mahkeme kararından şu
sonuçlara ulaşmak olanaklıdır. Kamu hiz-
meti imtiyaz sözleşmeleri;

a) Konusu bir kamu hizmetinin kurulma-
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sı ve/veya işletilmesidir.

b) Bu sözleşmeler üzerinde idare, dene-
tim ve gözetim yetkisine sahiptir.

c) Bu sözleşmelerde hizmeti yapanlara
(imtiyaz sahibine) kamu gücüne dayanan
kimi yetkiler tanınır.

d) Bu sözleşmeler imtiyaz sahibinin
(özel girişimcinin) kâr ve zararına olarak
kurulur ve işletilir.

e) Bu sözleşmelerde imtiyaz sahibine
"tahsil hakkı" devredilir.

f) Hizmetten yararlananlardan alınacak
bedel veya ücret, esasları yasayla saptana-
cak olan bir tarife üzerinden tahsil olunur.

g) Kamu hizmeti imtiyazı daima belli ve
uzun bir devre için verilir.

KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZ-
LEŞMELERİNDE UYUŞMAZLIK
HALİNDE YARGILAMA USULÜ

Anayasanın 125. maddesinin birinci fık-
rasına 4446 sayılı yasa ile "Kamu hizmetle -
ri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele -
rinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların
milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çö -
zülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahki -
me ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuş -
mazlıklar için gidilebilir." tümcesi eklen-
m i ş t i r. Dolayısıyla, taraflar isterse sözleş-
meye tahkim koşulunu koyabilecekler ve

böylece bu sözleşmelerden doğacak olan
uyuşmazlıkların çözüm yeri Danıştay ol-
m a y a c a k t ı r. Buna koşut olarak A n a y a s a ' n ı n
155. maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş
ve Danıştay'ın görevleri sıralanırken;

"İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak -
kında iki ay içinde düşüncesini bildirmek"
söylemi ile bu değişiklikten önce "incele-
me" olan görevi bağlayıcı olmayan "bir
düşünce" bildirmeye dönüştürülmüştür.

Oysa bu sözleşmelerin Danıştay incele-
mesine tabi tutulmalarında kamu yararı
vardır. Bir kamu hizmeti, özel kesimce
uzunca bir süre yerine getirilecektir. Bun-
dan doğabilecek sorunları işin başında ön-
leyebilmek için Danıştay'ın ön denetiminin
olmasının bir gereklilik olduğunu düşünü-
yorum.

Kuşkusuz, tahkim yolu öngörülmemiş
olan imtiyaz sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıklarda davalar "İdari yarg ı d a "
görülebilecektir.

4446 sayılı yasa ile yapılan Anayasa deği-
şikliği doğrultusunda, 21 Ocak 2000 tari-
hinde 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile İlgi-
li İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden
Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yo l u n a
Başvurulması Halinde Uyulması Gereken
İlkelere Dair Kanun çıkarılmıştır. İşbu yasa-
nın amaç başlıkla 1. maddesinde "Bu kanu -
nun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlard a n
doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çö -
zülmesinin öngörülmesi durumunda taraf -
l a rca sözleşme yapılırken uyulması gere k e n
ilke ve esasları belirlemektir. " d e n i l m e k t e-
d i r. Eğer sözleşmede tahkim şartı öngörül-
memişse uyuşmazlıkların çözüm yeri kuş-
kusuz Danıştay olacaktır. Sözleşmede tah-
kim koşulunun olup olmaması yargının adli
yada idari yargı olmasını belirleyecektir.

Diğer önemli bir nokta; Anayasa’ nın
125.  maddesine eklenen ve daha önce anı-
lan "Milletlerarası tahkime ancak yabancı -
lık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidi -
lebilir." tümcesidir. Burada sözü edilen ya-
bancılık unsuru nedir ? Bunun için 4501
sayılı yasaya bakmamız gerekiyor. Sözü

Bir kamu hizmeti,
özel kesimce

uzunca bir süre
yerine getirilecek-

tir. Bundan
do¤abilecek

sorunlar› iflin
bafl›nda

önleyebilmek için
Dan›fltay'›n ön

denetiminin
olmas›n›n bir

gereklilik
oldu¤unu
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edilen yasada, yabancılık unsuru şöyle tanımlan-
maktadır;

"Sözleşmeye taraf, kurulu veya kurulacak şirket
ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik
mevzuatı hükümlerine göre yabancı menşeli olması
veya sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışı kay -
naklı sermaye veya kredi veya teminat sözleşmeleri -
nin akdedilmesinin gerekli olması hallerinden biri -
ni" denilmektedir.

Yani kurulu yada kurulacak şirket ortaklarından
birinin yabancı menşeli olması, yabancılık unsuru-
nun varlığı için yeterlidir. Aynı şekilde yurt dışı kay-
naklı sermaye veya kredi ya da teminat söz konusu
ise yabancılık unsurunun kabulü pek tabiidir.

Bu durumda şirketin bütün ortakları Türk menşeli
olsa bile bu husus yabancılık unsurunun varlığına
engel değildir. Buradan şöyle bir sonuca ulaşmak
olanaklıdır;

"Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin hemen
hemen hepsinde "yabancılık unsuru" bulmak ola-
naklıdır. Bunun sonucu olarak da sözleşme uyuş-
mazlıklarında "uluslar arası tahkime" gitmek zorun-
luluğu doğacaktır.

4501 sayılı Yasa'da; yabancılık unsuru taşıyan
uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözü-
mü, başlıklı 3'ncü maddesinde:

"yabancılık unsuru taşıyan sözleşmelerde bunlar -
dan doğan uyuşmazlıkların;

a) Türkiye'de toplanarak Türk hukukuna yada ya -
bancı hukuka göre karar verecek hakem veya hakem
kurulunda,

b) Yabancı bir ülkede toplanarak Türk hukukuna
yada yabancı hukuka göre karar verecek hakem ve -
ya hakem kurulunda,

c) Kendi tahkim usulü bulunan milletlerarası tah -
kim kuruluşunda,

çözülmesi kabul edilebilir.” denilmek suretiyle bu
tür sözleşmelerde yabancı hukukun da uygulanabile-
ceği ve uluslar arası tahkim kuruluşlarına örneğin
ICC (International Chamber of Commerce) (Ulusla-
rarası Ticaret Odası) gibi tahkim kuruluşlarına gidi-
lebileceği hüküm altına alınmaktadır.

Tahkim sözleşmesinde; tahkim yoluyla çözülecek
uyuşmazlıklar, uygulanması istenilen tahkim kural-
ları, tahkim yeri, hakem yada hakem kurulunun se-
çimi ve sayısı, nitelikleri, hakem kurulunun yetkisi,

hakem kurulunun yargılama usulü, yargılamada kul-
lanılacak dil, uyuşmazlığın esasına uygulanacak
maddi hukukun seçimi, tarafların delil ikamesi, bi-
lirkişilerin seçimi, uyuşmazlığın diğer tarafa ne şek-
lide bildirileceği, bildirim süresi, tahkim süresi, ha-
kem kurulunun delil toplama yetkisi ve usulü, ha-
kem ücreti, yargılama giderleri, vekalet ücreti ve
benzeri konular ayrıntılı biçimde düzenlenir.

Uluslararası tahkime ilişkin usul ve esaslar, 4686
sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile düzenlenmiş-
t i r. Bu yasada "21.02.2000 tarihli ve 4501 sayılı Ka -
mu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşme -
lerinden doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna baş -
vurulması halinde uyulması gereken ilkelere dair ka -
nun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu kamu
hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele -
rinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim
yoluyla çözülmesi de bu kanuna tabidir. " d e n i l m e k
suretiyle izlenecek usul, hüküm altına alınmaktadır.

Sonuç olarak; kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi,
idare hukuku esaslarına göre kurulu ve bundan dolayı
idareye (yönetime) özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler
tanıyan bir idari sözleşme tipi olmasına karşın, uyuş-
mazlıklarda tahkime gidilebilmesine olanak tanınması
nedeniyle "Karma Nitelikli" bir sözleşme olmaktadır.

O nedenle sözleşmenin kurulması aşamasına dek
olan süreçte çıkabilecek uyuşmazlıklarda örneğin ida-
ri şartnamede, özel ve genel teknik şartnamede, özel
şartnamelerde, ihale yöntemi ve sonuçları ile ilgili hu-
suslarda, kısacası sözleşmenin kurulmasına esas oluş-
turan bütün koşul ve unsurlar ile ilgili istek ve uyuş-
mazlıklarda "idari yargı" görevlidir. Sözleşmenin ku-
rulmasından sonraki safhada, sözleşmenin uygulan-
ması sürecinde, taraflar arasında çıkabilecek uyuş-
mazlıklarda eğer sözleşmede "tahkim" koşulu varsa
"adli yargı" görevlidir. Tahkim koşulu yoksa  kuşku-
suz bu safhada da görev idari yargının olacaktır.

KAMU HİZMETİ İMTİYAZ DEVRİ
YÖNTEMİ

Yasalarda, kamu hizmeti imtiyaz devrinden söz
edilmekte ancak bu devrin nasıl ve ne şekilde ger-
çekleştirileceği hususunda herhangi bir bilgi veril-
memektedir.

Bilindiği üzere aslolan, kamu hizmetinin münhası-
ran (özellikle) idare tarafından yerine getirilmesidir.
Ancak, kamu hizmetinin genel idare esaslarına göre
yürütülen hizmetler alanının dışına taştığı ve yayıldı-
ğı izlenen bir gerçektir. Kapsamın genişlemesi, ge-



reksinimler karşısında yönetimin işinin
çokluğu ve kaynak bulmadaki güçlükler,
kimi zaman bu hizmetlerin özel hukuk kişi-
lerince yürütülmesini gündeme getirmiştir.
İşte "imtiyaz" adını verdiğimiz kamu hiz-
metinin özel kişilerce gördürülmesi yönte-
mine, diğer bir deyişle bu hizmetin özel gi-
rişime devrinde nasıl bir yol izlenmelidir ?
Bu konu üzerinde  durmak istiyorum.

Daha önceki bölümlerde kamu hizmeti
kavramı tanımlanmaya çalışılırken, özetle
şöyle denilmişti ;

"Kamu hizmeti, idare tarafından ya da
İdarenin gözetim ve denetimi altında, ge -
nel ve ortak gereksinmeleri karşılamak,
kamu yararı yada çıkarını sağlamak için
yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sü -
rekli ve düzenli etkinliklerdendir."

Tanımda sözü edilen "kamu yararı" ve
"kamu çıkarı" gibi kavramları yaşama ge-
çirebilmek idarelerin öncelikli hedefi ol-

mak durumundadır. O nedenle imtiyaz
devrinde başvurulacak yegane yolun "iha-
le yöntemi" olduğu hususunda hiçbir kuş-
kunun olmaması gerekir.

Ancak burada duraksamaya neden olabi-
lecek husus, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
mu, yoksa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
mu uygulanmalıdır yolundaki sorudur.

Çünkü her iki yasada da "imtiyaz devri"
ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamak-
tadır. Bu boşluğun yasama organınca dol-
durulması gereklidir.

Diğer yöntemler ise, kamu hizmeti imti-
yaz sözleşmeleri ile ilgili alınacak Danış-
tay görüşü ile gene imtiyaz sözleşmesinin
kurulması aşamasında istekliler tarafından
yapılabilecek itirazların yargı yetkisinin
Danıştay'da olması nedeni ile bu konuda
oluşacak içtihatlar olabilecektir.
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Bilindiği gibi, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standart-

larına İlişkin Esaslar” Bakanlar Kurulu Kararı olarak

22 Nisan 2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Bakanlar

Kurulu Kararı, birçok yönüyle, özellikle belediyeler-

de örgütlü işçi ve memur sendikaları tarafından eleşti-

rilmiş ve Karar’ın iptali için Danıştay’da birden fazla

dava açılmıştır. Karar, birçok belediye tarafından da

iptal istemiyle Danıştay’da dava konusu edilmiştir.

Sendikaların açtığı iptal davalarında başlıca gerekçe-

ler Karar’ın belediyelerde özellikle işçi istihdamını

keskin biçimde azaltması ve belediye hizmetlerinde

hizmet satın almayı zorunlu hale getirmesi olmuştur.

Belediyeler ise Karar’ı 5393 Sayılı Belediye Kanu-

nu’na aykırı olarak değerlendirmiş ve Kanun’un ken-

dilerine tanıdığı istihdam ve hizmet görme ile ilgili

yetkilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile ellerinden alın-

dığını ifade etmişlerdir.

Hem belediye çalışanlarının hem de çok sayıda be-

lediyenin karşı çıktığı ve yargıya intikal eden Bakan-

lar Kurulu Kararı bugün itibarıyla yürürlüktedir. Be-

lediyeler, bu Karar’a göre istihdam ile ilgili düzenle-

meleri yapmaya başlamışlardır. 5393 Sayılı Belediye

Kanunu’na göre belediyeler norm kadro yapmak zo-

rundadırlar. Norm kadro belediye meclislerinin ona-

yı ile uygulamaya girecektir.

Norm kadro uygulamasına geçen belediye ve bağ-

lı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde aradan

geçen kısa sürede özellikle işçi istihdamında büyük

sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. En büyük sorunu

ise geçici olarak tanımlanan vizeyle çalıştırılan işçi-

ler yaşamaktadır. Çünkü norm kadronun uygulanma-

ya başlaması ile ilk elde işini kaybeden işçiler vizey-

le çalıştırılan işçiler olmaktadır. Bazı belediye, bağlı

kuruluş ve mahalli idare birliği, Karar’ı genel hukuk

kuralları içinde yorumlamadan uygulamaya başla-

mışlar ve vize süreleri dolmadan dahi norm kadro

gerekçesiyle işçileri işten çıkarmaya başlamışlardır.

Vize süreleri dolmadan işçilerin işten çıkarılması-

nı hukukun genel ilkeleriyle çelişen bir uygulama

olarak değerlendirmek gerekir. Vizeli (geçici) işçi-

lerle ilgili olarak üretilen Yargıtay kararlarında, iş

akitleri birden fazla yenilenmiş işçilerin hizmet söz-

leşmelerinin belirsiz süreli hizmet sözleşmesine dö-

nüştüğü ifade edilmiş ve bu kararlar bir içtihat olarak

değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle yıllardır

vizeyle çalıştırılan işçilerin vize süreleri dolmadan

sadece vizeli çalıştırıldıkları gerekçesiyle işten çıka-

rılması söz konusu Yargıtay içtihadını hiçe sayan bir

hukuk ihlali olmaktadır.

Belediye, bağlı kuruluş ve mahalli idare birlikle-

rinde çalışan işçilerin önemlice bir bölümünün vi-

zeyle çalıştırılan işçiler olduğu düşünülürse norm

kadro uygulamasının on binlerce işçiyi işsiz bırak-

ması gibi bir toplumsal risk söz konusu olmaktadır.

Bunun TBMM’ye soru önergesi olarak da taşınan bir

örneği Ankara’da ASKİ olmuştur. ASKİ’de norm

kadro uygulaması nedeniyle çalışan işçi sayısı

3309’dan 280’e indirilmiştir. Bu rakam, DYP Deniz-

li Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın soru önergesi

üzerine bizzat İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tara-

fından verilmiştir.

Bu konuda yoğunlaşan eleştiriler ve ortaya çıkan

sorunlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı bir Genelge ya-

yımlayarak vizeli işçilerin yaşadığı soruna çözüm

getirmeye çalışmıştır. Genelge aşağıdaki gibidir: 
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Norm Kadro Uygulamasında Geçici
İşçiler İçin Bir Genelge
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH0740001/7432 07.08.2006
Konu : Geçici İşçi
GENELGE NO : 2006/65

........................... VALİLİĞİ'NE
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

22 Nisan 2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanmasında
karşılaşılan tereddütleri gidermek amacıyla, aşağıdaki hususların açıklanması uygun görülmüştür.

1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin
Esaslar'ın 20'inci maddesine göre Belediyelerde kullanılacak geçici iş pozisyonları toplamı, memur norm
kadro standardı toplamının yüzde kırkını geçmemek üzere adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık
olarak belirlenecek ve (E) grubu Belediye bağlı kuruluşlarında geçici işçi istihdam edilmeyecektir. Belediye
meclisleri tarafından adam/ay sayısının tespitinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarda tespit olunan memur norm kadro sayısının yüzde kırkının
kaç adet kadroya tekabül ettiği dikkate alınacak ve bu şekilde hesaplanacak kadro sayısının on iki ile
çarpımını geçmeyecek şekilde adam/ay tespiti yapılacaktır. Örneğin, memur norm kadro toplam sayısı 40 adet
olan bir Belediye'de, 40 adet kadronun yüzde kırkının 16 adet kadroya tekabül ettiği dikkate alındığında, bu
Belediye'de bir yılın tamamında toplam 192 (16X12=192) adam/ay'dan daha fazla geçici işçi çalıştırılmayacak
ve 192 adam/ay üzerinden kaç kişinin çalıştırılacağı ise geçici işçilerin bir yıl içinde kaç ay süreyle
çalıştırılacağına göre belirlenecektir.

2. 4857 sayılı İş Kanunu'nun belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi başlıklı 11'inci maddesi hükümler-
ine göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda sözleşmenin belirsiz süreli sözleşme
sayılacağı; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesinin ise belirli süreli
iş sözleşmesi olduğu ve belirli süreli iş sözleşmesinin, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla ve üst üste
(zincirleme) yapılamayacağı, aksi halde iş sözleşmesi, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olarak kabul edile-
cektir.

3. Belediyelerde geçici iş pozisyonunda çalışanlardan, sözleşmeleri birden fazla ve üst üste (zincir-
leme) yapılanlar, belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine tabi olduğundan bu kişilerin pozisyonları kişiye
bağlı olarak dondurulacaktır. İlk defa 2006 Mali Yılında geçici işçi olarak işe başlatılan ve kendileriyle
31.12.2006 tarihini geçmeyecek şekilde iş sözleşmesi yapılmış olanlardan, bu Genelgenin yayımı tarihinden
önce aynı kişiyle birden fazla belirli süreli iş sözleşmesi yapılmak suretiyle iş sözleşmeleri belirsiz süreli
iş sözleşmesi haline dönüşmeyenlerin sözleşme süresinin sonunda iş akitleri feshedilecektir. Bu şekilde göre-
vi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince kıdem tazmi-
natı ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaklarından kendilerine söz konusu tazminatlar ödenmeyecek-
tir.
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4. Belirsiz süreli iş sözleşmesi sebebiyle dondurulan geçici iş pozisyonlarından herhangi bir sebe-
ple boşalanların, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
İlişkin Esaslarda belirtilen yüzde kırk oranına ininceye kadar, (E) grubu Belediye bağlı kuruluşlarında ise
geçici işçi istihdamı öngörülmediğinden, iş sözleşmesi sona eren geçici işçilerin yerine, Mahkeme kararları
gereği görevlerine geri başlatılması gerekenler ile iş sözleşmesi askıda olup işe başlatılması gereken geçici
işçilerin dışında, kesinlikle yeni geçici işçi işe alınmayıp kadroları iptal edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdulkadir AKSU
İçişleri Bakanı

Yay›mlanan Genelge; 

1- norm kadro çerçevesinde çal›flt›r›lacak geçici iflçilerin nas›l belirlenece¤ini; 

2- belirli süreli ifl sözleflmesinin hangi durumda belirsiz süreli ifl sözleflmesine

dönüflece¤ini; 

3- ifl sözleflmesi belirsiz süreli ifl sözleflmesine dönüflen iflçilerin durumlar›n›n ne

olaca¤›n› ve 

4- belirsiz süreli ifl sözleflmesi nedeniyle dondurulan geçici ifl pozisyonlar›n›n

boflalmas› durumunda izlenecek yolun ne olaca¤›n› aç›klamaktad›r.

Bu durumda birden fazla yenilenmesi nedeniyle ifl sözleflmeleri belirsiz süreli ifl

sözleflmelerine dönüflen iflçilerin pozisyonlar› kifliye ba¤l› olarak dondurulmufltur.

Bu iflçiler norm kadro uygulamas› nedeniyle iflten ç›kar›lamayacak; ifl sözleflme-

leri baflka bir nedenle son buldu¤unda ifl pozisyonlar› kifliye ba¤l› oldu¤u için ip-

tal edilecektir. ‹lk defa 2006 Mali Y›l›nda ifle bafllat›lm›fl olan vizeli iflçilerin ifl akit-

leri ise sözleflme süresinin sonunda feshedilecektir. Çünkü bu durumda ifl sözlefl-

mesinin birden fazla yenilenmesi söz konusu olmamaktad›r. Genelge ile norm

kadro gerekçesiyle ifl sözleflmeleri birden fazla yenilenmifl vizeli iflçilerin iflten ç›-

kar›lmas› engellenmifltir. ‹fl Kanunu aç›s›ndan bunun ifadesi ise norm kadro uygu-

lamas›n›n vizeli iflçilerin ifl sözleflmelerinin feshinde “hakl› neden” olarak de¤er-

lendirilemeyece¤idir.

Norm Kadro Uygulamas›nda Geçici ‹flçiler ‹çin Bir Genelge
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Ne yaz›k ki,
belediye

baflkanlar›,
istisnalar d›fl›nda,

seçim sürecinde
kentli tüketicilere
verdikleri sözleri

yerine
getirmemekte,
kamu yarar› ve

tüketici haklar›na
sayg› göster-

memektedirler.

Ülkemizde  belediyelerin,  ilgili yasalar
gereğince,  kent yaşamında,  kentlilerin ve
tüketicilerin su, ulaşım, ısınma, barınma,
kanalizasyon, çevre ve çevre sağlığı, te-
mizlik, kültür ve sanat gibi en güncel ve en
temel gereksinimlerini sağlamak ile daha
birçok konuda görev, sorumluluk ve yetki-
si bulunmaktadır.

Bu anlamda, kentlilerin ve tüketicilerin
kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için,
belediyeler çok önemli işlev, görev ve so-
rumlulukları olan önemli kamu idareleri-
dir.

Belediyelerin, diğer kamu kurumların-
dan önemli farkı, başkan ve meclis üyele-
rinin kentte yaşayan tüketiciler tarafından
seçilmesi ve tüketicilerin günlük yaşamla-
rını  sürdürebilmeleri konusundaki çok
önemli olan görev, sorumluluk ve yetkile-
ridir.

Bu yönden belediyelerin kamu yararına
ve tüketici haklarına uygun politikalar izle-
mesi  en önemli varlık nedenidir.

Ne yazık ki, belediye başkanları, istisna-
lar dışında, seçim sürecinde kentli tüketici-
lere verdikleri sözleri yerine getirmemek-
te, kamu yararı ve tüketici haklarına saygı
göstermemektedirler.

Belediyelerden tüketiciler olarak bekle-
diğimiz, kentleri yaşanılır kılma, kent ya-
şamını kolaylaştırma ve ucuzlatma; kentte-
ki tarihsel ve kültürel mirası koruma; kent-
teki bitki örtüsüne, toprağa ve çevreye sa-
hip çıkma; belediye kaynaklarının kentlile-
rin, tüketicilerin yararına en doğru ve bi-
limsel olarak kullanılması konusunda ge-
rekli politikaları uygulamaktır. Böyle ol-
ması gerekirken, kent yaşamı tüketiciler
için pahalı, çekilmez ve güç duruma geti-
rilmiştir. Özellikle de Ankara başta olmak
üzere bazı büyük kentlerde su, doğal-
gaz,ulaşım gibi en temel kamusal hizmet-
lerde kamu yararı tamamen terkedilmiş,
tüketici hakları ayaklar altına alınmıştır.
K e n t l e r, belediyeler birer rant bölüşüm
merkezleri ve organları haline getirilmiştir.
Kentlerin büyük bir çoğunluğu çarpıklaştı-
rılmıştır. Birinci sınıf tarım toprakları yapı-
laştırılmaya açılmış, bitki örtüsüne zarar
verilmiştir. Özellikle de İstanbul, Ankara
ve diğer  büyük metropollerde kent içi ula-
şım çıkmaza sokulmuştur. Çöp toplama ve
değerlendirme sorunu yeterince çözümle-
nememiştir. Alt yapı çalışmaları yaz boz
tahtasına dönmüştür.

Tüketici haklarına, kamu yararına ve
sosyal devlet anlayışına aykırı olarak Bele-
diyelerin çoğunluğunda yaşanan  bu olum-
suz gelişmenin ve sonucun önemli bir ne-

Belediyeler, Kent Yaşamı
ve Tüketici Hakları

Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği 

Genel Başkanı
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deni, 24 Ocak 1980
yılında geçilen ser-
best piyasa ekono-
misiyle birlikte, ka-
musal hizmetlerde
kamusal yarar yerine
serbest piyasa anla-
yışıyla kar elde etme
politikasının egemen
o l m a s ı d ı r. T ü k e t i c i-
leri ve kentlileri
yurttaş olarak değil,
müşteri olarak gör-
me anlayışı egemen
kılınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da
tüketici hakları,  kentli ve yurttaş hakları
hiçe sayılmaktadır.

Özelleştirme politikaları, bu anlayışın
belediyelerde daha da yoğunlaşması sonu-
cunu doğurmuştur. Bu uygulamalarla te-
mel belediye hizmetlerinin fiyatları katla-
nırken, yolsuzluk söylentilerinde, belediye
zararlarında artışlar yaşanmış ve yaşanma-
ya devam etmektedir. Belediyelerle ilgili
1980 sonrası yasal düzenlemeler ve özel-
likle de son yıllarda yayımlanan 5393 sayı-
lı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşe-
hir Belediyeleri Kanunu bu olumsuz gidişi
hızlandıracaktır.

Belediyelerin gelirleri, 1980 sonrasında
yapılan düzenlemelerle artırılırken , genel
olarak, 1980 öncesine göre, hizmet kalite-
lerinde düşüş, hizmet fiyatlarında ise artış
olmuştur.

Kamu yararına ve tüketici haklarına ay-
kırı  belediye hizmetlerine örnek olarak
Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet-
lerini verebiliriz. Tüketici Hakları Derne-
ğinin dava açmış olduğu bu hizmetler ile
hizmetlere yönelik Ankara Büyükşehir
Belediyesinin uygulamaları ve dava süreci
ş ö y l e d i r :

- ASKİ’nin konutlarda kullanılan suya
uyguladığı kademeli fiyat uygulaması ve
45 günlük fatura düzenlenmesinin iptaline
ilişkin 2004 yılında açılan dava. Tarifeye
göre; 0-10 m3,10-30 m3 ve daha yukarı su
kullanımlarına kademeli fiyat uygulan-

maktadır. Su kulla-
nımı bir üst kademe-
ye çıktığında ve 45
günlük fatura düzen-
lendiğinde tüketici-
den çok yüksek be-
deller alınmakta-
d ı r.Kademeli fiyat
uygulaması kaldırıl-
dığında, faturalar 45
günlük süre yerine
30 günlük sürelerle
düzenlendiğinde tü-
keticinin ödeyeceği

bedel 1/3’e inebilecektir.

- EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1’lik
ve 5’lik toplu taşıma kartlarındaki 45 daki-
kalık binme hakkının kaldırılmasının ipta-
line yönelik dava 2004 yılında açılmıştır.
Dava devam etmektedir.

- Şehir içi toplu taşıma ücretlerinin artı-
rılması kararının iptaline ilişkin dava, An-
kara Büyükşehir Belediyesi ve EGO’ya
2005 yılında açılmıştır. Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından 2005 yılı başından
itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu
taşıma ücretlerine yapılan %33’lük zam
oranı ile Ankara, şehir içi ulaşımında Tür-
kiye’nin en pahalı kenti konumuna getiril-
miştir.

- ASKİ tarafından, 10 yılını dolduran
mekanik su sayaçlarının, elektronik kartlı
sayaçlarla  değiştirilmesi kararına ilişkin
2005 yılında açılan dava. ASKİ’nin 10 yılı
dolduran mekanik su sayaçlarının
300.00YTL karşılığında elektronik su sa-
yacı ile değiştirilmesi ve dolayısıyla kartlı
su satış ve kullanım uygulamasına geçil-
mesine ilişkin kararın durdurulması ve ip-
tal edilmesi istenildi. Bu girişim üzerine
ASKİ uygulamakta olduğu kararını kaldır-
dı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı
verdi, dava henüz sonuçlanmadı.

- Tüketiciler, Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nin haksız uygulamaları karşısında
zarara uğratıldığında, hak aramak için tü-
ketici sorunları hakem heyetlerine başvu-
rarak kendilerinden yana karar çıktığında,

24 Ocak 1980
y›l›nda geçilen
serbest piyasa
ekonomisiyle
birlikte, kamusal
hizmetlerde
kamusal yarar
yerine serbest
piyasa anlay›fl›yla
kar elde etme
politikas›n›n
egemen olmas›d›r.
Tüketicileri ve
kentlileri yurttafl
olarak de¤il,
müflteri olarak
görme anlay›fl›
egemen
k›l›nm›flt›r. Bunun
do¤al     sonucu
olarak da tüketici
haklar›,  kentli ve
yurttafl haklar›
hiçe
say›lmaktad›r.



bu kararlar genellikle ASKİ tarafından uy-
gulanmamakta, tüketiciler mağdur edilerek
hakları çiğnenmektedir. Ankara’daki mer-
kez ilçelerdeki tüketici sorunları hakem
heyetlerine,  özellikle de ASKİ hakkında
yoğun şikayetler yapılmaktadır. Bununla
birlikte, Ankara’daki  tüketici mahkemele-
rine, tüketici sorunları hakem heyetleri ka-
rarlarını uygulamayan ASKİ hakkında tü-
keticiler tarafından dava açılmaktadır. Di-
ğer taraftan, tüketici sorunları hakem he-
yetlerinin tüketici lehine verdiği kararları
uygulamayan ASKİ tarafından da  tüketici
mahkemelerine itiraz edilerek tüketiciler
mağdur edilmektedir.

- ASKİ, haksızlık yaptığı ve mağdur etti-
ği tüketicilerin başvurusunu engellemek
için 26.08.2004 tarihinde yayınlandığı ge-
nelgede “Genel Müdürlüğümüz tarafından
tahakkuk ettirilen su bedellerine ait hiçbir
itiraz hiçbir birimimiz tarafından kabullenip
işlem yapılmayacaktır”. “Tahakkuk ettirilen
su bedellerine aboneler ancak hukuki mer-
cilere itiraz edecek ve hukuki merciler tara-
fından verilen kararlara göre işlem yapıla-
c a k t ı r.” şeklinde açıklama yaparak tüketici-
nin dilekçe verme hakkını engellemiştir.  

- AŞTİ servislerinin Ankara Büyükşehir
Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) tarafından kaldırılma-

sı kararının iptaline ve yürütmesinin dur-
durulmasına ilişkin 2005 yılında dava açıl-
mıştır. Ankara’dan Ankara dışına giden,
Ankara dışından Ankara’ya gelen 35 mil-
yon tüketicinin hizmet aldığı şehir içi ser-
vis araçlarının Ankara Büyükşehir Beledi-
yesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merke-
zi (UKOME) tarafından kaldırılması üzeri-
ne açılan davada, mahkeme  bu uygulama-
nın iptaline karar verdi.Ancak, mahkeme
kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin
servis araçlarına koyduğu bir takım engel-
ler nedeniyle uygulanmamakla birlikte,
birkaç firma dışında firmaların büyük ço-
ğunluğu da bu uygulamadan memnun kal-
mıştır.

Bunlar yapılırken, diğer taraftan,Ankara
Büyükşehir Belediyesi tarafından on bin-
lerce yoksul kişinin yoksulluğuna kalıcı
çözüm getirmek yerine, siyasi rant elde
edebilmek için bu yoksullara bedava kö-
mür, ekmek ve çeşitli gıda maddeleri dağı-
tılmaktadır.

Çözüm, kamu yararının ve tüketici hak-
larının ön plana alınacağı çağdaş, demok-
ratik bir belediyecilik anlayışıdır. Bunun
için de kentte yaşayan halkın, tüketicilerin
kentli olma, tüketici ve yurttaşlık bilinci ile
örgütlenerek kendi kaderini belirleyebil-
mesi gerekir.
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Çözüm, kamu
yarar›n›n ve

tüketici haklar›n›n
ön plana al›naca¤›

ça¤dafl,
demokratik bir

belediyecilik
anlay›fl›d›r. Bunun

için de kentte
yaflayan halk›n,

tüketicilerin kentli
olma, tüketici ve
yurttafll›k bilinci
ile örgütlenerek

kendi kaderini
belirleyebilmesi

gerekir. 



Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı ve Kamu Yöneti-
mi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfur Özşen
25 Temmuz 2006 tarihinde vefat etti.
Memleket Mevzuat ve Memleket: Siyaset
ve Yönetim Dergisi'nin Danışma Kurulu
üyesi olarak çalışmalarımıza destek veren
Hocamız, 1943 yılında Adana'da doğmuş,
1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştu.

Prof. Dr. Özşen, 1967 - 1970 tarihleri
arasında Ankara Maiyet Memuru olarak
görev yaptı.  Bu süre içinde Kırbaşı Bucak
Müdürlüğü, Konya Bozkır, Ankara Çubuk
ve Kastamonu Daday Kaymakam Vekillik-
lerinde bulundu. 1970 yılında 49. Dönem
Kaymakamlık Kursunu, 1974 yılında Tür-
kiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını,
1975 yılında Paris Uluslararası Kamu Yö-
netimi Enstitüsü'nü bitirdi. Malatya Yeşil-
yurt, Kastamonu Küre ve Bingöl Solhan
Kaymakamlıklarında bulundu. 1978-1979
yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı'nda
görevlendirildi ve İl Planlaması Bölümü
Müdürlüğü görevini yürüttü. 1979 yılında
İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğünü kurdu.

1969 yılında İçişleri Bakanlığı Hizmet
ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme Proje-
si'nde (İÇ DÜZEN), 1988-1991 yıllarında
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü tarafından yürütülen Kamu Yöneti-
mini Araştırma (KAYA) Projesinde “Mali
ve Ekonomik Yönetim” ile “Taşra ve Yurt-
dışı Kuruluşlar” araştırma gruplarında ça-
lıştı. 1988-1990 yıllarında Avrupa Toplulu-
ğuna Uyum Konusunda oluşturulan çeşitli
komitelerde üyelik yaptı ve “Kişilerin

Kontrolü Çalışma Grubu” başkanlığını yü-
rüttü. 1992-1993 yılları arasında İl Envan-
terleri Projesini yönetti. 1992-1993 yılla-
rında gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı
Mevzuat Çalışmaları Koordinasyon Gru-
bunda görevlendirildi.

1988-1989 yıllarında Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma Planı “Kamu Yönetiminin İyi-
leştirilmesi” ve “Mahalli Hizmetlerin Ye-
rinden Karşılanması”, 1993 yılında ise Ye-
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu
Yönetiminin İyileştirilmesi” Özel İhtisas
Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 1995
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yılında Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Temel Yapısal Değişim Projeleri “Kamu
Hizmetlerinde Etkinliğin Arttırılması” ve
“Bölgesel Gelişme ve Fiziki Planlama”
Çalışma Komitelerinde yer aldı. 2000 yı-
lında Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
“Bölgesel Gelişme” ve “Kamu Yönetimi-
nin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırıl-
ması” Özel İhtisas Komisyonu başkanlık-
larını yaptı.

2002 yılında, İçişleri Bakanlığı Türk İda-
ri Araştırmalar Vakfı Strateji Merkezi ile
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen
“Türkiye'de Mülki İdarenin Geleceği Araş-
tırması”nın danışmanlığını yaptı. “Mülki
İdare Şurası” çalışmalarına üye olarak ka-
tıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca düzenle-
nen Kaymakamlık Kursları, İl Plan¬lama
ve Koordinasyon Müdürleri, APK ve İl
Planlama Uzmanları ve Uzman Yardımcı-
ları Hizmet İçi Eğitim Programlarında ve
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı
ile Organizasyon ve Metod Kurslarında
yönetim ve planlama konularında çeşitli
konferanslar verdi ve seminer yöneticiliği
yaptı.

Planlama Yönetimi (Türkiye'de APK Bi-
rimleri Uygulaması) ve BULMAÇ Mevzu-
at Kılavuzu (23 Nisan 1920-23 Nisan
1996) adlarını taşıyan kitapları, yayımlan-
mış çeşitli makale, raporlarıyla Türk kamu
yönetiminin incelenmesine büyük emeği
geçen hocamız, idarecilik birikimini aka-
demik çalışmalarıyla bütünleştirerek aklı-
mızı ve yolumuzu açtı..

Kısa yaşamına sığdırdığı pek çok görev
ve çalışmaları ile unutulmayacak olan çok
değerli hocamızın bugüne kadar yaptıkları,
bundan sonra yapacağımız çalışmalara ışık
tutmaya devam edecektir. Değerli hoca-
mız, SİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMA-
YACAĞIZ, ARAMIZDASINIZ…
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MİLLİYET
7 Ağustos 2006

VADİM O KADAR YEŞİLDİ Kİ!

Santraldan kurtulan Fırtına Vadisi, taşocağına yenik düştü. Dünyanın en önemli 200
ekolojik bölgesinden biri olan vadi, sahil yoluna mıcır sağlamak için dinamitleniyor
Dünyanın korumada öncelikli 200 ekolojik bölgesinden biri olan ve üzerinde yetişen 2 bin
460 ayrı bitki türü nedeniyle Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından "korunması
öncelikli" yer olarak belirlenen Fırtına Vadisi, hidroelektrik santralına karşı verdiği mücade-
leyi kazandı ama taşocaklarına yenik düştü. Sit kapsamındaki vadide izin ise oldukça ilginç
bir yöntemle alındı.
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, daha önce Çamlıhemşin yolu için açılan ve SİT kapsamında olduğu için kapatılan
taşocağını, heyelan çalışması yapacakları gerekçesiyle yeniden işletmeye açtı. Şimdi bu taşocağı, Karadeniz sahil yolu
için dolgu malzemesi ve mıcır üretiyor.

MİLLİYET
5 Ağustos 2006

DERS GİBİ BAŞVURU

Anayasaya göre basının özgür olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Sezer, Terörle
Mücadele Yasası'nı kısmi iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) teröre destek verir
nitelikteki yazılar nedeniyle basın ve yayın organları sahipleri ile yayın sorumlularına para cezası
verilmesini düzenleyen maddelerin cezanın sorumluluğu ilkesiyle bağdaşmadığı, haber alma ve
basın özgürlüğünü engelleyeceği gerekçesiyle iptalini istedi. Sezer, yasayı 17 Temmuz'da onaylamış,
ancak bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıklamıştı. Sezer, yasanın
basın yayın organlarını ilgilendiren 5. ve 7. maddelerindeki bazı hükümlerin iptali istemiyle
başvurusunu yaptı. Sezer, iptal gerekçelerini de şöyle sıraladı:
_  Basın yayın yoluyla teröre destek verir nitelikte işlenen suçlar nedeniyle yayın sahipleri ve yayın

sorumlularına, suçun işlenişine iştirak etmiş gibi adli para cezası verilmesi, ceza sorumluluğunun kişisel olduğunu
düzenleyen Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.
_  Suçun işlenişine iştirak etmemiş olan basın ve yayın organlarının sahiplerine ve yayın sorumlularına verilecek para
cezalarının yüksekliği, basın ve yayın kuruluşlarında tedirginlik yaratacağından, haber, düşünce ve kanaatların özgürce
yayımlanmasını engelleyecek niteliktedir.
_ Anayasa'da, basının özgür olduğu, sansür edilemeyeceği, devletin, basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak
önlemleri alacağı belirtilmiştir. TMY ile dağıtımın önlenmesi, yayım yasağı, toplatma, geçici olarak kapatma gibi
yaptırımlar getirilerek, yasanın genişletilmesine olanak tanınması Anayasa'ya aykırıdır.

MİLLİYET
8 Ağustos 2006

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ TESPİT ETTİ:
Çankırı’da Yeni Yolsuzluk Konsepti!

AKP'li İl Genel Meclisi üyesi Öztürk'ün ortağı olduğu firma, Orman İşletmeleri'ne
ait tesisi Çankırı İl Özel İdaresi'nden kiraladı. Anlaşma imzalandıktan bir hafta
sonra tesise 700 bin YTL'lik yatırım yapan İl Özel İdaresi, kira artırımına gerek
görmedi.
Çankırı'da yıllık teftiş yapan İçişleri Bakanlığı müfettişleri, AKP'li il genel meclisi üyesi
Mehmet Öztürk'e "turistik kıyak" yapıldığını ortaya çıkardı. Müfettişler, sorumlular
hakkında soruşturma izni verilmesini istedi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun tali-
matıyla kente giderek yaklaşık bir ay boyunca bakanlığa bağlı kurumlarda inceleme yapan
müfettişler, İl Özel İdaresi'ni denetlerken ilginç bir olayı ortaya çıkardı. Müfettişlerin belirlemelerine göre, Ilgaz Dağı
çevresinde, yeni turizm bölgesi olarak açılan Kadınçayırı bölgesindeki Orman İşletmeleri'ne ait bir tesisi üç yıl önce
alarak restore eden İl Özel İdaresi, tesisin işletilmesi için de geçen yıl ihale açtı. Sadece iki firmanın katıldığı ihaleyi,
halen AKP'den il genel meclisi üyesi olan Ilgazlı Mehmet Öztürk'ün üç ortağı arasında yer aldığı Yıldıztepe adlı firma
kazandı. Firma, 7 yıllık işletim hakkı için, yıllık kira bedeli 19 bin 570 YTL'den açılan ihaleyi 40 bin 500 YTL ile aldı.
3 Mart 2005'te firma ile İl Özel İdaresi arasında sözleşme yapıldı. Ancak İl Özel İdaresi, bir hafta sonra, 10 Mart 2005'te
tesise kat artırımı inşaatı yapılması kararını aldı. İki katlı olan tesise 1.5 kat daha çıkıldı. Böylece 10 odalı olan tesis bir
anda 21 odalı hale getirildi. İl Özel İdaresi bu inşaat için Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden 700 bin YTL
harcadı. Müfettişler, İl Özel İdaresi'nin, tesisin yeni haliyle yeniden ihaleye çıkması gerekirken bunu yapmadığını,
Öztürk'ün firmasının sözleşmesinin ilk imzalandığı şekliyle devam ettirildiğini saptadı.
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HÜRRİYET
12 Ağustos 2006

BU DA ‘HAREM SELAMLIK’ PARK

Kıreli'nin AKP'li belediye başkanı yeni parka 12 yaşından büyük erkeklerin giremeyeceğini açıkla-
dı. Siverek'teki Yılmaz Güney Parkı'nın 12 yaşından büyük erkeklere kapatılmasının ardından ben-
zer bir uygulama Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Kıreli beldesinde de ortaya çıktı. AKP'li Beledi-
ye Başkanı Ali Mermer’in yaptığı açıklamada, yaptırılan yeni parka annelerinin yanında gelen er-
kek çocuklar dışında genç ve yetişkin erkeklerin girmesinin yasaklanacağını, parkın bu özelliğiyle
belki de Türkiye'de ilk olacağını söyledi. 
Özel alanları yoktu. 
Beldede erkeklere yönelik birçok alan ve yeri hizmete soktuklarını belirten Mermer, "Kadınlarımız
için güzel mekânlar yoktu. Bir arada sohbet için zorunlu olarak dört duvar arasını tercih ettiler. Ka-
dınlar çok yakında, açık havada oturacakları, sohbet edecekleri, stres atacakları kendi aralarında sı-

kıntılarını paylaşacakları özel parklarına kavuşacaklar. Ayrıca kadınlar konuşurken çocukların oyun oynayacağı oyun-
caklar bulunacak" dedi.

MİLLİYET
31 Ağustos 2006

İMAMIN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

AİHM'de Türkiye'ye türban davası açan Leyla Şahin'in babası Nuruosmaniye Camii imamı ve
İstanbul Belediye Başkanı Topbaş'ın arkadaşı Alaeddin Şahin, İETT'de daire başkanı oldu. İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın arkadaşı ve Nuruosmaniye Camii'nin imamı
Alaeddin Şahin, İETT'ye "Müşteriler Daire Başkanı" olarak atandı. Şahin'in bir başka özelliği
ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine türban davası açan ve
kaybeden Leyla Şahin'in babası olması. İETT Müşteriler Daire Başkanlığı'na atanan Alaeddin
Şahin, uzun yıllar Nuruosmaniye Camii'nde imamlık yaptı. Dört şubeye bakacak Şahin'in getir-
ildiği İETT Müşteriler Daire Başkanlığı'na Yazı İşleri Şube Müdürlüğü, Reklam İşleri Şube
Müdürlüğü, Seyahat Kartları Şube Müdürlüğü, Basın Yayın Şube Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler
Şube Müdürlüğü bağlı. Şahin'den önce bu görevde Hayri Haberdar bulunuyordu. 
Şahin atanınca Haberdar uzman kadrosuna alındı. Haberdar hakkında, 1999 depremi sırasında
evi hasar gören ve bu nedenle işe gelmeyen bir işçiyle ilgili olarak işlem yapmadığı gerekçesiyle soruşturma yapıldığı
öğrenildi.
Memurluğu tutuyormuş
Şahin'in Müşteriler Daire Başkanlığı görevi için uygun olup olmadığını sorduğumuz İETT yetkilileri, "Din görevlisi de
memur. Daire başkanı da memur. Demek ki memurluğu tutuyormuş ki ataması yapılabildi" demekle yetindi.
Şahin'in İETT'ye atanmasında Topbaş'ın etkili olduğu iddialarıyla ilgili olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın
Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ, "İETT'deki atamadan Başkan'ın haberi var. Ancak atama İETT yönetiminin tasar-
rufunda olmuştur" dedi. 

BİRGÜN
2 Ağustos 2006

BELEDİYELER 6.8 MİLYAR BORÇ TAKTI

İler Bankası, 3 milyar YTL sermayesi ile bedelsiz olarak Hazine'ye devredilecek. İller Bankası Genel Müdürü Hidayet
Atasoy, bankanın "siyasi baskı altında" olduğunu ve belediyelere kredi verirken "gerçekçi" davranmadıklarını itiraf et-
ti. İller Bankası, bankacılık kurallarına uygun kredilendirme ve ödeme planı yapmadı, bunun bankaya maliyeti 6.8 mil-
yar YTL oldu. İller Bankası'nın, yeniden yapılandırılmasıyla birlikte banka personeli "devlet memuru" statüsünden çı-
karılacak, sözleşmeli statüyle çalıştırılacak. Başbakanlığa sunulan "İller Bankası Anonim Şirketi Yasa Tasarısı" yeni ya-
sama döneminde TBMM'de ele alınacak. Bankanın adı "İlbank" olarak değiştirilecek. İller Bankası, kalkınma ve yatım
bankası olarak faaliyetlerini sürdürecek. İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların finansman ihtiyacını karşıla-
yacak, mahalli hazmedere yönelik proje geliştirecek ve danışmanlık hizmeti verecek. Tasarıya göre, belediyeler banka-
da hissedar olmayacak, bütçe gelirlerinin yüzde 5'ini aktarmayacak. Sözleşmeli olmayı kabul etmeyenler Devlet Perso-
neli Başkanlığı havuzuna alınacak ve başka kurumlara gönderilecek. İller Bankası verilerine göre, yurt genelinde yal-
nız 7 belediyenin hiç borcu bulunmazken, geri kalan 3 bin 227 belediyenin toplam borcu 10.1 milyar YTL'yi buluyor.
Bu borcun yaklaşık yüzde 85'i, İller Bankası'nın "ödeme güçlüğü çeken belediyeler" olarak nitelendirdiği 465 beledi-
yeye ait. İller Bankası ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların toplamı, 5 yılda alacakları tahmini pay top-
lamından fazla olan belediyeler, "ödeme güçlüğü olan belediyeler" şeklinde tanımlanıyor. Belediyelerin 5 yıl içinde top-
lam borcun, 6.8 milyar YTL'sini ödemesi mümkün görünmüyor.



49

İsmail BİNGÖL
İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

YASALAR, BAKANLAR KURULU KARARLARI, TÜZÜKLER,
YÖNETMELİKLER,

TEBLİĞLER, GENELGELER
01.08.2006-31.08.2006

DEĞİŞEN MEVZUAT...



YAYED - memleket mevzuat - Eylül 2006/II-15

50

03.08.2006 tarih ve 26248 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan adı geçen Yönetmeliğin 1. maddesi ile 11 . 1 0 . 1 9 9 1
tarihli ve 21018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tu-

rizm Bakanlığınca Mahallî, Millî ve Milletlerarası Tu r i z m
Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Ya p ı l a c a k
Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Turizm Bakanlığınca Mahallî, Millî ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl
Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yö-
netmelik

04.08.2006 tarih ve 26249 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen Yönetmeliğin 1. maddesi ile İhale-
lere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeli-
ğin 3. maddesindeki "Uzman" tanımı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Uzman: Kurum Meslek Personeli ile Kamu İhale Uz-
manı sıfatını haiz Grup Başkanı ve Daire Başkanını,"
Yönetmeliğin 3. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 19.
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Başvurular, konusu veya kapsamına göre, bir uzman
veya en fazla üç uzmandan oluşan heyet tarafından in-
celenir. Uzman yardımcılarının tek başlarına inceleme
yapabilmeleri için Kurum Başkanınca inceleme yetkisi
verilmiş, heyette görev alabilmeleri için Kurumda en
az altı ay uzman yardımcısı statüsünde çalışmış olma-
ları gerekir. Uzman veya heyet başvurunun havale edil-

diği Daire Başkanlığının teklifi üzerine Başkan Yar-
dımcılığı tarafından görevlendirilir."
Yönetmeliğin 3. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 34.
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak, ihale/son başvuru tarihinden önce Kurul tara-
fından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi
halinde, isteklilerce ihale/son teklif verme saatine ka-
dar verilecek olan teklif zarfları alınarak, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 36 ncı maddesine uygun ola-
rak birinci oturumun tamamlanmasından sonraki bütün
ihale işlemleri durdurulur."
Yönetmeliğin  4. maddesi ile  aynı Yönetmeliğe aşağı-
daki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihte uzman yardımcısı olarak görev yapan per-
sonelin tek başlarına inceleme yapabilmesi için ayrıca
inceleme yetkisi verilmiş olma şartı aranmaz."

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
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04.08.2006 tarih ve 26249 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan adı geçen Tebliğin 1. maddesi ile 04.09.2005
tarih ve 25926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İha-
lelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin
"Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler ve İnceleme"
başlıklı I-B-d kısmının 3 üncü alt maddesine üçüncü
paragraf olmak üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
"Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine
ihale/son başvuru tarihinden önce Kurul tarafından iha-
le sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde ise,
o ana kadar ihale dokümanı almış ve ihale/son başvuru
tarih ve saatine kadar doküman alacak olan isteklilerce

ihale/son teklif verme saatine kadar verilecek olan tek-
lif zarfları alınır, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
36 ncı maddesinde yer alan zarfların açılması, belge
kontrolü, istekliler ve teklif fiyatlarının açıklanması
aşamaları diğer bir ifade ile ilk oturum aşaması tamam-
lanır. Ancak tekliflerin değerlendirilmesi ve sonraki iş-
lemler, itirazen şikayet başvurusu ile ilgili olarak Ku-
rulca nihai karar verilinceye kadar durdurulur ve bu hu-
sus ihale komisyonunca karar altına alınır. Ayrıca istek-
lilerce verilmiş olan tekliflerin Kurulun nihai kararı
sonrasına kadar güvenli bir şekilde saklanması için ge-
rekli tedbirler idarelerce alınır."

Turizm Bakanlığınca Mahallî, Millî ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl
Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yö-
netmelik

05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 2006/10736 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm
aletleri, alkolmetre ve alkol hidrometreleri, alkol tablo-
ları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, hububat
muayene aletleri, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz sa-
yaçları ile sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü ya-
pan sistemler, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri,

trafikte hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda kul-
lanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, takograf cihaz-
ları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde
kullanılan cihazlar, sağlık, güvenlik ve çevrenin korun-
ması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları, gemi
tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan ecza
kapları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamı-
na alınmıştır.”

Bazı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına
İlişkin Karar

5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14. maddesiyle 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 2. mad-
deye dayanılarak hazırlanan 2006/10808 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kararın 1.
maddesine göre bu Kararla, 5018 sayılı Kamu Mali Y ö n e-
timi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin,
iç denetçi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununa göre istihdam edilenlere yapılacak ek ödemenin
usul, esas ve miktarları düzenlenmiştir. Kararın 3. madde-
sine göre, bu Karar kapsamına giren personele en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) ;
a) 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin "II- Tazminat-
lar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün
(f) bendinde sayılan iç denetçilerden,
1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %175’i,
2) Diğer derecelerden aylık alanlara %170’i,
b) 657 sayılı Kanunun 152.maddesinin "II- Tazminat-
lar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün
(g) bendinde sayılan iç denetçilerden, 
1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %170’i,
2) Diğer derecelerden aylık alanlara %165’i,
c) 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin "II- Tazminat-
lar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün

(h) bendinde sayılan iç denetçilerden,
1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %165’i,
2) Diğer derecelerden aylık alanlara %160’ı,
oranında ek ödeme yapılır.
Kararın 4. maddesinde ek ödemenin usul ve esasları
belirlenmiştir. Maddeye göre ek ödeme, aşağıdaki usul
ve esaslara göre yapılır.
a) Ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz.
b) Ek ödemenin hak edilmesinde ve ödenmesinde bu
Kararda belirtilen haller dışında, 657 sayılı Kanunun
aylığa ilişkin hükümleri uygulanır.
c) Olumsuz sicil alanlara bir yıl süreyle; 657 sayılı Ka-
nunun 125. maddesine göre cezalandırılanlardan; uyar-
ma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara üç ay,
aylıktan kesme cezası alanlara altı ay ve kademe ilerle-
mesinin durdurulması cezası alanlara kademe ilerleme-
sinin durdurulduğu sürece ek ödeme yapılmaz.
ç) Ödenecek ek ödeme toplam oranı, hiç bir şekilde en
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
%200’ünü geçemez.
d) Bu Karar kapsamında ek ödeme yapılan iç denetçile-
re, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede belirtilen ödemeler dışında, görev yaptıkları
kurum personelinin yararlandığı tazminat, fazla çalışma
ücreti ve benzeri başka herhangi bir ödeme yapılmaz.

Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre
İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin
Karar
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06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan adı geçen Tüzüğün 1. maddesi ile
01.08.1990 tarihli ve 90/789 sayılı Bakanlar Kuru-

lu kararıyla yürürlüğe konulan Belediye Bütçe ve
Muhasebe Usulü Tüzüğü yürürlükten kaldırılmış-
t ı r.

Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2006/10809 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile 5436 sayılı Kanunla ihdas edilen iç denetçi
kadrolarından (720) adedinin sınıf ve derecelerinin
değiştirilerek kamu kurumlarına karara ekli listede

belirtildiği şekilde ve sayıda tahsis edilmesi ile 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümle-
rine söz konusu kadroların eklenmesine karar veril-
m i ş t i r. 

5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Dere-
celerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

11.08.2006 tarih ve 26256 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan adı geçen Yönetmelik ile 18.07.1995 tarihli ve 22347

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatrolara Dev-
let Desteği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Ti y a t rolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

17.08.2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Başbakanlık Tebliği ile Türkiye Cum-
huriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez
bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği
için gösterdiği üstün feragat, fedakarlık, başarı ve

yararlık sebebiyle Genelkurmay Başkanı Org e n e r a l
Hilmi ÖZKÖK’e (Top.1959-1) Devlet Şeref Madal-
yası verilmesi 2933 sayılı Kanunun 2. maddesinin
(a) bendine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıl-
m ı ş t ı r.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi ÖZKÖK’e Devlet Şeref Madalyası Verilmesi Hakkında
Te b l i ğ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek 1.
maddesine dayanılarak hazırlanan bu Y ö n e t m e l i k
16.08.2006 tarih ve 26261 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin 1.
maddesine göre bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir be-
lediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlü-
lerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve top-
lumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi
eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşehir bele-
diyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendir-
me, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesle-
ki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan özürlü hizmet
birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevleri ile bu birimde
çalışan personelin, yetki, sorumluluk ve görevlerine iliş-
kin usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmeliğin 2.
maddesi uyarınca, bu Yönetmelik, büyükşehir belediye-

lerinde oluşturulan özürlü hizmet birimlerini kapsar.
Yönetmeliğin 4. maddesinde, bu Yönetmelikte geçen
kavram ve tanımların neyi ifade ettiği açıklanmaktadır.
Yönetmeliğin 5-10. maddelerini kapsayan ikinci bölü-
münde özürlü hizmet biriminin kurulması, birimin te-
mel çalışma ilkeleri, birimin işleyişi, görevleri, b i r i m
personeli ile birim personelinin nitelik, görev, yetki ve
sorumlulukları konularında düzenleme yapılmıştır.
Yönetmeliğin üçüncü bölümünde; hizmet almak için bi-
rime başvuranlardan istenecek belgeler, birim yardımla-
rının esasları, özürlülere yönelik gönüllü hizmetler hu-
suslarına yer verilmekte ve Yönetmeliğin  “Düzenleme
yapma yetkisi” başlıklı 14. maddesinde;  büyükşehir be-
lediyelerinin, bu Yönetmelikle ilgili hususlarda, bu Y ö-
netmeliğe aykırı olmamak kaydıyla belediye meclisinin
kararı ile düzenleme yapabilecekleri belirtilmektedir.

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

16.08.2006 tarih ve 26261 Resmi Gazete’de yayımla-
nan 2006/10829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Adana İli Pozantı İlçesinde Toroslar Belediyeler Bir-
liği,  Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Akbaşlar Köyünde
Akbaşlar Sulama Birliği, Bingöl İl merkezinde Bingöl
Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği (BİNÇEV-
BİR), Diyarbakır İli Bismil İlçesinde Hazro-Silvan-
Bismil İçme Suyu Birliği, Edirne İl merkezinde Tu n-
ca Barajı Sulama Birliği (TBSB), Erzurum İli To r t u m

İlçesi Şenyurt Beldesinde Tortum Havzası Belediyeler
Birliği (THBB), Hakkâri İl merkezinde Hakkâri Bele-
diyeleri Katı Atık Yönetim Birliği (HBKAYB), Kara-
bük İl merkezinde Karabük ili Çevre Hizmetleri Birli-
ği, Mersin İli Erdemli İlçesinde Kayacı-Evdilek Sula-
ma Birliği, Muş İli Bulanık İlçesinde Ulusu Sulama
Birliği kurulmasına 5355 sayılı Mahalli İdare Birlik-
leri Kanununun 4. maddesine göre karar verilmiştir.

Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar



YARGI KARARLARI

Esas No     : 2005/1

Karar No  : 2006/1

ÖZÜ : 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu'nun 19'uncu mad-
desinin (f) bendi uyarınca kamu görev-
lileri sendikaları ve üst kuruluşlarının,
üyeleri hakkında tesis edilen bireysel
(subjektif) işlemlere karşı dava açıp
açamayacakları konusunda Danıştay
Beşinci ve İkinci Dairelerince verilen
kararlar ile Onbirinci ve Onikinci Da-
irelerince verilen kararlar arasındaki
aykırılığın, sendikaların, üyeleri adına
dava açabilecekleri yolundaki Beşinci
ve İkinci Daire kararları doğrultusunda
giderilmesi hakkında. 

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KA-
RARI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi uyarınca kamu
görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının, üyeleri
hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere
karşı dava açıp açamayacakları konusunda Danıştay
Beşinci ve İkinci Dairelerince verilen kararlar ile
Onbirinci ve Onikinci Dairelerince verilen kararlar
arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi su-
retiyle giderilmesinin, Aydın Nogay'ı temsilen Yapı-
Yol Sen (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Ka-
dastro Kamu Emekçileri Sendikası) vekili Av. Nec-
miye Başel ile Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sen-
dikası adına Genel Başkan İ. Fehmi Kütan vekili Av.
Salih Ekizler tarafından istenilmesi üzerine Raportör
Üyenin Raporu, konu ile ilgili kararlar, yasal düzen-
lemeler incelendikten ve Danıştay Başsavcısının dü-
şüncesi dinlendikten sonra gereği görüşüldü.

I- İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ-
NE KONU KARARLAR:

1 - Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis
olarak görev yapan ve Yapı-Yol-Sen üyesi bulunan
kamu görevlisinin, 1/8 oranında aylıktan kesme ce-
zası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali,
maddi kayıplarının tazmini istemiyle kendisini tem-

silen Yapı-Yol Sendikası avukatı tarafından açılan
davada, İzmir 4. İdare Mahkemesince, 4688 sayılı
Kanunun 19/f bendi uyarınca davacı Sendikanın an-
cak, ortak, ekonomik ve mesleki hak ve menfaatleri-
nin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak idare-
ler ile doğacak uyuşmazlıklarda üyelerini yargı or-
ganlarında temsil etme yetkileri bulunduğu, bu du-
rumda Sendika üyesinin disiplin cezası ile cezalandı-
rılmasına ilişkin olarak tesis edilen bireysel (subjek-
tif) işleme karşı davacı Sendikanın dava açma ehli-
yetinin bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa-
nın 15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet yönün-
den reddine karar verilmiş, bu karar, Danıştay Oni-
kinci Dairesinin 07/11/2003 günlü ve E:2003/1891,
K:2003/3322 sayılı kararı ile onanmış, kararın dü-
zeltilmesi istemi ise aynı Dairenin 10.06.2005 günlü
ve E:2004/2315 K:2005/2447 sayılı kararı ile kabul
edilerek, Sendika avukatının, üyelerin kişisel sorun-
ları için ayrı bir vekâletname olmadan dava açması
usule aykırı olduğundan, davanın, ehliyetli olan şah-
sın avukat olmakla birlikte vekâlet verilmeyen bir
avukat tarafından açıldığı kabul edilerek, 30 gün
içinde aynı kişiye veya başka bir avukata vekâlet ve-
rilmek suretiyle veya bizzat kendisi tarafından yeni-
lenmek suretiyle açılmak üzere dilekçenin reddine
karar verilmesi gerekirken aksine verilen kararın bo-
zulmasına karar verilmiştir.

2- T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğünde görev
yapan kamu görevlisinin, 1/8 oranında aylıktan kes-
me cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin ipta-
li ve maaşından kesilen miktarın yasal faizi ile bir-
likte ödenmesi istemiyle kendisi adına Birleşik Taşı-
macılık Çalışanları Sendikası avukatı tarafından açı-
lan davada, Adana 2. İdare Mahkemesince dava ko-
nusu işlemin iptaline, davacının maaşından kesilen
miktarın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine
karar verilmiş, bu karar Danıştay Onikinci Dairesi-
nin 13.04.2005 günlü ve E:2005/1426, K:2005/1328
sayılı kararı ile Sendika avukatının, üyelerin kişisel
davaları için ayrı bir vekâletname olmadan dava aç-
ması usule aykırı olduğu, davanın, ehliyetli olan şah-
sın avukat olmakla birlikte vekâlet verilmeyen avu-
kat tarafından açıldığı kabul edilerek 30 gün içinde
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aynı kişiye veya başka bir avukata vekâlet verilmek
suretiyle veya bizzat kendisi tarafından yenilenmek
üzere dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken
aksine verilen kararın bozulmasına karar verilmiştir.

3- Keşan Tarım İlçe Müdürlüğünde veteriner he-
kim olarak görev yapan kamu görevlisine fazla öde-
nen 149.400.000.-TL seyyar görev tazminatının is-
tirdadına ilişkin işlem ile dayanağı olan Maliye Ba-
kanlığı yazısı ekindeki 1/1 ve 2/1 sayılı çizelgeler ile
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Edirne İl Müdürlü-
ğü'nün, "2001 yılı seyyar görev tazminatı vize cet-
velleri" başlıklı çizelgesinin ve 60 gün üzerinden
seyyar görev tazminatı ödeneceği yolundaki Keşan
İlçe Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle, Sendika
üyesi adına Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası avukatı tarafından açılan dava-
da, Edirne İdare Mahkemesince, davacı Sendikanın
iptali istenilen işlemlerle meşru, kişisel ve güncel bir
menfaatinin ihlâl edilmediğinin anlaşıldığı gerekçe-
siyle, 2577 sayılı Yasa'nın 15/1-b maddesi uyarınca
davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiş, bu
karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 05/06/2003 günlü
ve E:2003/2114, K:2003/2766 sayılı kararı ile dava-
cının, üyesi bulunduğu Sendika'ya verdiği dilekçe ile
hukuki yardım talebinde bulunması üzerine, Sendika
avukatı tarafından açılan davada, uyuşmazlığın esası
hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davanın eh-
liyet yönünden reddinde hukuki isabet görülmediği
gerekçesiyle bozulmuş, davalı idarenin kararın dü-
zeltilmesi istemi ise, aynı Dairenin 24/02/2004 gün-
lü ve E:2003/6222, K:2004/640 sayılı kararı ile red-
dedilmiştir.

4- İzmit P.T.T. Merkez Müdürlüğü'nde Şef olarak
görev yapan kamu görevlisinin, Kadıköy P.T.T. Mer-
kez Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirilmesi-
ne ilişkin işlemin iptali istemiyle Bağımsız Haber-
leşme Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası avukatı tarafından açılan davada, Sakarya
İdare Mahkemesince, dava konusu işlemin doğrudan
davacının şahsi menfaatini ilgilendirdiği, davanın
bizzat menfaati ihlâl edilen şahıs tarafından açılması
gerektiği belirtilerek, dava açma ehliyeti bulunma-
yan Sendika tarafından açılan davanın 2577 sayılı
Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca ehliyet yönünden
reddine karar verilmiş, bu karar, Danıştay Beşinci
Dairesinin 25/03/2003 günlü ve E:2002/3906,
K:2003/985 sayılı kararı ile 4688 sayılı Yasa'nın
19'uncu maddesinin (f) fıkrasında yer alan hüküm
gözönünde bulundurularak, dosya tekemmül ettirilip
dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında bir karar

verilmesi gerekirken, davanın ehliyet yönünden red-
dinde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozul-
muş, davalı idarenin kararın düzeltilmesi istemi ise,
aynı Dairenin 16/02/2005 günlü ve E:2004/581,
K:2005/956 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

5- T.C.D.D. 6. Merkez İşletme Müdürlüğü, Yenice
Yol Kısım Şefi olarak görev yapan kamu görevlisi-
nin bu görevinden alınarak, Akçakale Yol Kısım Şef-
liğine atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle sen-
dika üyesi adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası avukatı tarafından açılan davada, Gazian-
tep İdare Mahkemesince, dava konusu atama işlemi-
nin kamu görevlisi olan davacıyı ilgilendirdiği, üye-
si olduğu sendikayı ilgilendirmediği, bu nedenle da-
vacıyı temsilen sendika adına, sendika avukatı tara-
fından dava açılmasına olanak bulunmadığı gerekçe-
siyle davanın ehliyet yönünden reddine karar veril-
miş, bu karar, Danıştay Beşinci Dairesinin
17/10/2003 günlü ve E:2003/161, K.2003/4187 sayı-
lı kararı ile 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası'nın 4121 sayılı Kanun'la değişik 53'üncü madde-
sinin 3'üncü fıkrası ile 4688 sayılı Kanun'un 19'uncu
maddesinin (f) bendi uyarınca hukuki yardım gerek-
liliğinin ortaya çıkması durumunda sendikaların
üyeleri adına dava açabileceğinden, davanın ehliyet
yönünden reddedilmesinde hukuki isabet bulunma-
dığı gerekçeyle bozulmuştur.

6- T.C.D.D. Sivas Demirdağ Vagon Bakım Onarım
Atölye Müdürlüğünde revizör olarak görev yapan
kamu görevlisinin, başrevizörlük kadrosuna atanma-
sı isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle
sendika üyesi adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası avukatı tarafından açılan davada, Sivas
İdare Mahkemesince, dava konusu atama işleminin
kamu görevlisi olan davacıyı ilgilendirdiği, üyesi ol-
duğu sendikayı ilgilendirmediği, bu nedenle davacı-
yı temsilen sendika adına ve sendika avukatı tarafın-
dan dava açılmasına olanak bulunmadığı gerekçesiy-
le davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiş,
bu karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 9/11/2004
günlü ve E:2003/2448, K:2004/4308 sayılı kararı ile
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4121
sayılı Kanunla değişik 53'üncü maddesinin 3'üncü
fıkrası ile 4688 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin
(f) bendi uyarınca hukuki yardım gerekliliğinin orta-
ya çıkması durumunda sendikaların, üyeleri adına
dava açabileceği, davanın ehliyet yönünden redde-
dilmesinde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle
bozulmuştur.
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ll- KONU İLE İLGİLİ DİĞER KARARLAR :

Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesin-
de, teknisyen kadrosunda görev yapan ve Türk Eği-
tim Sendikası üyesi olan kamu görevlisinin, 2002 yı-
lı sicilinin iptali istemiyle kendisini temsilen sendika
vekili tarafından açılan davada, Adana 2. İdare Mah-
kemesince dava konusu işlemin iptali yolunda veri-
len karar, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/5/2004
günlü ve E:2004/1695, K:2004/1854 sayılı kararı ile,
Sendika avukatlarının sendika üyelerinin tümünü il-
gilendiren konularda sendika adına dava açabileceği,
üyelerinin kişisel davaları için ayrı bir vekaletname
olmadan dava açmalarının usule aykırı olduğu, bu
nedenle 2577 sayılı Yasa'nın 15/1-d bendi uyarınca
dilekçenin reddi gerekirken davanın esas yönünden
incelenmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerek-
çesiyle bozulmuş, kararın düzeltilmesi istemi ise,
Danıştay İkinci Dairesinin 16/3/2005 günlü ve
E:2004/7123, K:2005/1002 sayılı kararı ile kabul
edilerek, sendika üyesi adına sendika vekili tarafın-
dan dava açılmasının mümkün olduğu gerekçesiyle
mahkeme kararı onanmıştır.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kolu Sendi-
kası tarafından, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve
Sağlık İdaresi Yüksekokulları mezunu olup, sağlık
memuru olarak görev yapan üyelerinin intibaklarının
yapılması, özel hizmet tazminatı ile yan ödeme fark-
larının yasal faizi ile birlikte ödenmesine yönelik
başvurularının reddine ilişkin işlemin iptali istemiy-
le açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesince,
sendikanın açtığı davada ehliyetinin bulunmadığı
gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddi yolun-
da verilen karar, Danıştay Onbirinci Dairesinin
07/03/2005 günlü ve E:2002/5157, K:2005/958 sayı-
lı kararı ile onanmıştır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde gö-
rev yapan ve Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası
üyesi olan kamu görevlisinin, 527 sayılı KHK'nin
12'nci maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek ge-
çici 16'ncı madde hükümlerinden yararlandırılması,
puan esasına göre belirlenen sözleşme ücretinin
6388 sayılı Kanunun emekli keseneğine esas intibak
unvanına göre 657 sayılı Kanunun ek geçici madde-
leriyle getirilen malî hükümler çerçevesinde belir-
lenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali iste-
miyle Sendika tarafından açılan davada, İstanbul 1.
İdare Mahkemesince davanın esası incelenerek veri-
len karar, Danıştay Onbirinci Dairesinin 16/3/2005
günlü ve E:2004/5741, K:2005/1359 sayılı kararı ile,
davanın, davacı veya davacı tarafından vekil tayin

edilen avukat aracılığıyla açılması gerekirken, dava-
cı adına Sendika tarafından dava açılmasında usul
hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, da-
vanın ehliyet yönünden reddi gerekirken işin esası
incelenmek suretiyle karar verildiği gerekçesiyle bo-
zulmuştur.

III- DANIŞTAY B A Ş S AV C I S I N I N
D Ü Ş Ü N C E S İ :

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu-
nun "sendika ve konfederasyonların yetki ve faali-
yetleri" başlıklı 19'uncu maddesinin (f) bendi uya-
rınca sendikaların üyeleri adına dava açıp açamaya-
cakları konusunda Danıştay Beşinci ve Onikinci Da-
irelerince verilen kararlar arasında aykırılık bulun-
duğu ileri sürülerek bu aykırılığın içtihatların birleş-
tirilmesi yoluyla giderilmesi istemini içeren ilgilile-
rin başvuru dilekçeleri ve Danıştay Başkanının hava-
lesi üzerine Başsavcılığımıza gönderilen dosya ince-
lendi:

İlgili kararlar:

1-Danıştay Onikinci Dairesince verilen 7/11/2003
gün ve E:2003/1891, K:2003/3322 sayılı karar:

Dava, davalı idarede mühendis olarak görev yapan
ve Yapı-Yol-Sen üyesi bulunan şahsın 1/8 oranında
aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin
işlemin iptali, maddi kayıplarının tazmini istemiyle
kendisini temsilen Yapı-Yol-Sendikası avukatı tara-
fından açılmış, İzmir 4.İdare Mahkemesince, 4688
sayılı Kanunun 19/f bendi uyarınca davacı sendika-
nın ancak ortak ekonomik ve mesleki hak ve menfa-
atlerinin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olarak
idareler ile doğacak uyuşmazlıklarda üyelerini yarı
organlarında temsil etme yetkileri bulunduğu, bu du-
rumda sendika üyesinin disiplin cezası ile cezalandı-
rılmasına ilişkin olarak tesis edilen birel (subjektif)
işleme karşı davacı sendikanın dava açma ehliyeti-
nin bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın
15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet yönünden
reddine karar verilmiş ve bu karar Danıştay Onikin-
ci Dairesinin 7/11/2003 gün ve E:2003/1891,
K:2003/3322 sayılı kararı ile onanmış, kararın dü-
zeltilmesi istemi ise aynı Dairenin 10/6/2005 gün ve
E:2004/2315 K:2005/2447 sayılı kararı ile kabul edi-
lerek, sendika avukatının, üyelerin kişisel sorunları
için ayrı bir vekaletname olmadan dava açması usu-
le aykırı olduğundan, davanın, ehliyetli olan şahsın
avukat olmakla birlikte vekalet vermediği avukat ta-
rafından açıldığı kabul edilerek, 30 gün içinde aynı
kişiye veya başka bir avukata vekalet verilmek sure-
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tiyle veya bizzat kendisi tarafından yenilenmek üze-
re dilekçenin reddine karar verilmesi gerektiği ge-
rekçesiyle karar bozulmuştur.

2- Danıştay Onikinci Dairesince verilen 13/4/2005
gün ve E.2005/1426, K:2005/1328 sayılı karar:

Dava, TCDD işletmesinde görev yapan şahsın, 1/8
oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması-
na ilişkin işlemin iptali ve maaşından kesilen mikta-
rın yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle kendisi
adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
avukatı tarafından açılmış, Adana 2. İdare Mahke-
mesince dava konusu işlemin iptaline ve davacının
maaşından kesilen miktarın yasal faiziyle birlikte da-
vacıya ödenmesine karar verilmiş ve bu karar Danış-
tay Onikinci Dairesinin 13/4/2005 gün ve
E:2005/1426, K:2005/1328 sayılı kararı ile, sendika
avukatının, üyelerin kişisel davaları için ayrı bir ve-
kaletname olmadan dava açması usule aykırı oldu-
ğundan, davanın, ehliyetli olan şahsın avukat olmak-
la birlikte vekalet vermediği avukat tarafından açıl-
dığı kabul edilerek, 30 gün içinde aynı kişiye veya
başka bir avukata vekalet verilmek suretiyle veya
bizzat kendisi tarafından yenilenmek üzere dilekçe-
nin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle
bozulmuştur.

3-Danıştay Beşinci Dairesince verilen 5/6/2003
gün ve E:2003/2114, K:2003/2766 sayılı karar:

Dava, Keşan Tarım İlçe Müdürlüğünde veteriner
hekim olarak görev yapan şahısdan sehven fazla
ödenen 149.000.000 TL.-seyyar görev tazminatının
istirdadına ilişkin işlem ile dayanağı olan Maliye Ba-
kanlığı yazısı ekindeki 1/1 ve 1/2 sayılı çizelgeler ile
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü-
nün "2001 yılı seyyar görev tazminatı vize cetvelle-
ri" başlıklı çizelgesinin ve 60 gün üzerinden seyyar
görev tazminatı ödeneceği yolundaki Keşan İlçe
Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle, sendika üyesi
adına Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası avukatı tarafından açılmış,
Edirne İdare Mahkemesince, davada, davacı Sendi-
kanın iptali istenilen işlemlerle meşru, kişisel ve
güncel bir menfaatinin ihlal edilmediğinin anlaşıldı-
ğı gerekçesiyle, 2577 sayılı Yasa'nın 15/1-b maddesi
uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine karar ve-
rilmiş ve bu karar Danıştay Beşinci Dairesinin
5/6/2003 gün ve E:2003/2114, K:2003/2766 sayılı
kararı ile, davacının üyesi bulunduğu Sendika'ya
verdiği dilekçe ile hukuki yardım talebinde bulun-
ması üzerine, Sendika Avukatı tarafından açılan da-

vada, uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilme-
si gerekirken, davanın ehliyet yönünden reddinde
hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş,
davalı idarenin karar düzeltilmesi istemi ise, Danış-
tay Beşinci Dairesinin 24/2/2004 gün ve
E:2003/6222, K:2004/640 sayılı kararı ile reddedil-
miştir.

4-Danıştay Beşinci Dairesince verilen 25/3/2003
gün ve E:2002/3906, K:2003/985 sayılı karar:

Dava, İzmit PTT Merkez Müdürlüğünde şef olarak
görev yapan şahsın, Kadıköy PTT Merkez Müdürlü-
ğünde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işle-
min iptali istemiyle Bağımsız Haberleşme Basın Ya-
yın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası avuka-
tı tarafından açılmış, Sakarya İdare Mahkemesince,
söz konusu işlem doğrudan davacının şahsi menfa-
atini ilgilendirdiğinden, davanın bizzat menfaati ih-
lal edilen şahis tarafından açılması gerekirken, dava
açma ehliyeti bulunmayan Sendika'nın açmış olduğu
davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarın-
ca ehliyet yönünden reddine karar verilmiş ve bu ka-
rar Danıştay Beşinci Dairesinin 25/3/2003 gün ve
E:2002/3906, K:2003/985 sayılı kararı ile, 4688 sa-
yılı Yasanın 19'uncu maddesinin (f) fıkrasında yer
alan hüküm gözönünde bulundurularak, dosya te-
kemmül ettirilip dava konusu uyuşmazlığın esası
hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davanın eh-
liyet yönünden reddinde hukuk isabet görülmediği
gerekçesiyle bozulmuş, davalı idarenin kararın dü-
zeltilmesi istemi ise, Danıştay Beşinci Dairesinin
16/2/2005 gün ve E:2004/581, K:2005/956 sayılı ka-
rarı ile reddedilmiştir.

5-Danıştay Beşinci Dairesince verilen 17/10/2003
gün ve E:2003/161, K:2003/4187 sayılı karar:

Dava, sendika üyesi şahsın TCDD 6. Merkez İşlet-
me Müdürlüğü Yenice Yol Kısım Şefliği görevinden
alınarak, Akçakale Yol Kısım Şefliğine atanmasına
ilişkin işlemin iptali istemiyle sendika üyesi şahıs
adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
avukatı tarafından açılmış, Gaziantep İdare Mahke-
mesince, dava konusu atama işleminin kamu görev-
lisi olan davacıyı doğrudan etkilediği ve sadece ken-
disini ilgilendirdiği, sendikasını ilgilendirmediği, bu
nedenle davacıyı temsilen sendika adına ve sendika
avukatı tarafından dava açılmasına olanak bulunma-
dığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine
karar verilmiş ve bu karar Danıştay Beşinci Dairesi-
nin 17/10/2003 gün ve E:2003/161, K:2003/4187 sa-
yılı kararı ile, 2709 sayılı T.C. Anayasasının 4121 sa-
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yılı Kanunla değişik 53'üncü maddesinin 3'üncü fık-
rası ile 4688 sayılı Kanunun 19'uncu maddesinin (f)
bendi uyarınca hukuki yardım gerekliliğinin ortaya
çıkması durumunda sendikaların üyeleri adına dava
açabileceğinden, davanın ehliyet yönünden reddedil-
mesinde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bo-
zulmuştur.

6-Danıştay Beşinci Dairesince verilen 9/11/2004
gün ve E:2003/2448 K:2004/4308 sayılı karar:

Dava, TCDD Sivas Demirdağ Vagon Bakım Ona-
rım Atölye Müdürlüğünde revizör olarak görev ya-
pan şahsın baş revizörlük kadrosuna atanması iste-
minin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle sendika
üyesi adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendi-
kası avukatı tarafından açılmış, Sivas İdare Mahke-
mesince, davacıyı temsilen sendika adına ve sendika
avukatı tarafından dava açılmasına olanak bulunma-
dığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine
karar verilmiş ve bu karar Danıştay Beşinci Dairesi-
nin 9/11/2004 gün ve E:2003/2448, K:2004/4308 sa-
yılı kararı ile 2709 sayılı T.C. Anayasasının 4121 sa-
yılı Kanunla değişik 53'üncü maddesinin 3'üncü fık-
rası ile 4688 sayılı Kanunun 19'uncu maddesinin (f)
bendi uyarınca hukuki yardım gerekliliğinin ortaya
çıkması durumunda sendikalar, üyeleri adına dava
açabileceğinden, davanın ehliyet yönünden reddedil-
mesinde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bo-
zulmuştur.

Belirtilen bu davalarda davacıların sendika olması
nedeniyle kararlar arasında aykırılık bulunduğundan
bahisle içtihatların birleştirilmesi isteminde bulunul-
muş olup,uyuşmazlığın özü sendika üyesi olan kamu
görevlisi ile idare arasında doğacak ihtilaflarda 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun
"Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetle-
ri" başlıklı 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f)
bendinde yer alan "Üyelerin idare ile ilgili doğacak
ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenme-
sinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çık-
ması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her
düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları
önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve
bu nedenle açılan davalarda taraf olmak" hükmü
uyarınca sendika avukatlarının, sendika adına dava
açıp açamayacaklarına ilişkin bulunmaktadır.

Sözü edilen kararlardan, Onikinci Dairenin
E:2003/1891, K:2003/3322 sayılı kararı ile İdare
Mahkemesinin ehliyet ret kararı onanmış iken kara-
rın düzeltilmesi aşamasında, istem kabul edilerek

2577 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin 1/d bendi
uyarınca E:2004/2315, K:2005/2447 sayılı kararla
dilekçenin reddine karar verilmesi gerektiği hüküm
altına alınmış, E:2005/1426, K:2005/1328 sayılı
bozma kararı hakkında ise kararın düzeltilmesi iste-
minde bulunulmadığı; Beşinci Dairenin
E : 2 0 0 3 / 2 114, K:2003/2766 ve E:2002/3906,
K:2003/985 sayılı kararlarının düzeltilmesi istemle-
rinin K:2004/640 ve K:2005/956 sayılı kararlarla
reddedildiği, E:2003/161, K:2003/4187 ve
E:2003/2448, K:2004/4308 sayılı kararlar hakkında
karar düzeltme isteminde bulunulmadığı anlaşılmak-
la 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39'uncu madde-
sine göre içtihatların birleştirilmesi isteminin ince-
lenmesine usul açısından bir engel görülmemiştir.

Belirtilen kararların incelenmesinden, Danıştay'ın
değişik dairelerince verilmiş birbirine aykırı kararla-
rın olduğu ve bu durumun aynı maddenin farklı yo-
rumlanmasından kaynaklandığı ve dolayısıyla sözü
edilen kararlar arasında açık bir içtihat aykırılığının
oluştuğu anlaşılmaktadır.

Şöyleki, Beşinci Daire 4688 sayılı Kanunun 19'un-
cu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayana-
rak, sendika avukatının sendika üyesi adına mevcut
vekaletname ile idari dava açabileceğini kabul eder-
ken, Onikinci Daire, davanın sendika üyesinin kişi-
sel çıkarından kaynaklandığı için bizzat veya ayrıca
tevkil edilecek bir avukat tarafından açılmak üzere
dilekçenin reddi gerekeceği yolunda karar vermekte-
dir.

Aynı yasa kuralının Danıştay İkinci Dairesi ile On-
birinci Dairesince de farklı şekilde yorumlanarak uy-
gulandığı görülmektedir. İkinci Daire bu konuda,
Beşinci Daire gibi karar vermekte iken,
(E:2004/7123, K:2005/1002) Onbirinci Daire bu şe-
kilde açılan davaların ehliyet noktasından reddi yo-
lunda karar vermektedir. (E:2002/5157,K:2005/958)

Bu itibarla aynı hukuk kuralının değişik biçimde
yorumlanarak uygulanmasından kaynaklandığı so-
nucuna varılan aykırılığın, uygulamada birlik ve
eşitliği sağlamak bakımından, 2575 sayılı Danıştay
Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca içtihatların
birleştirilmesi yoluyla giderilmesi gerekli görülmüş-
tür.

İşin esasına gelince;

İçtihatların birleştirilmesi yoluyla aralarındaki ay-
kırılığın giderilmesi istenen daire kararlarının konu-
sunu, sendika üyesi olan kamu görevlileri hakkında
idarece tesis edilen disiplin cezası, seyyar görev taz-
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minatı, geçici görevlendirme, bir başka kadroya ata-
ma isteminin reddi gibi işlemler teşkil etmektedir.

Davacılar ile idare arasında belirtilen konulardan
kaynaklanan ihtilaflarla ilgili davalar, sendikalar tara-
fından, üyeler adına sendika avukatlarınca açılmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu-
nun 1'inci maddesinde, bu kanunun amacının, kamu
görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi
için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların
kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendi-
ka ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görev-
lilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her
hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları
ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile
Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu gö-
rüşmelere ilişkin esasları düzenlemek olduğu belir-
tilmiş; konumuzla ilgili 19'uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (f) bendinde, sendika ve konfederasyonla-
rın kuruluş amaçları doğrultusunda üyelerin idare ile
ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatle-
rinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliği-
nin ortaya çıkması durumunda üyelerini ve mirasçı-
larını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı
organları önünde temsil edeceği veya ettireceği, da-
va açacağı ve bu nedenle açılan davalarda taraf ola-
cağı hükme bağlanmıştır.

Her ne kadar, Kanunun 19'uncu maddesinde, sen-
dika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetlerini,
yukarıda değinilen 1'inci maddesindeki amaçlar
doğrultusunda gerçekleştirebilecekleri yazılı bulun-
makta ise de, birbirine aykırı kararların dayandığı
kanun hükmüne hukuken kaynaklık yapan Anayasa-
nın 53'üncü maddesine 4121 sayılı Kanunun 4'üncü
maddesiyle eklenen hükmünde "...... sendikalar ve
üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine baş-
vurabilirler...." şeklinde genel bir ifade kullanılmış
olması ve 19'uncu maddenin 2/f bendinde de sendi-
kanın, üyelerini, onların mirasçılarını temsil ve dava
açmak konusunda sahip olduğu yetkisini, üyelerin
idare ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve men-
faatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerek-
liliğinin ortaya çıkması durumlarında kullanabilece-
ğini ayrı ayrı göstermiş bulunması; sendika üyesi
olan kamu görevlilerinin içinde bulundukları statü-
den kaynaklanan menfaat, hak yükümlülük ve gö-
revlerle ilgili olarak idarece tesis edilen işlemlerden
doğacak olan ihtilaflar kamu görevlisinin nakli, (tah-
vili) sosyal ve mali hakları, disiplini, statüden çıka-
rılması gibi konuları içermekte olup, bu konularla il-

gili idari tasarruflardan doğan ihtilafları sendika üye-
lerinin ortak çıkarlarıyla ilgili olanlar, olmayanlar
(subjektif) şeklinde bir ayrıma gidilerek, ortak çıkar-
larla ilgili olanlarda sendikanın, kamu görevlisi adı-
na avukatları vekaletiyle dava açabileceği düşünüle-
bilirse de, 19'uncu maddenin (f) bendinde hukuki
yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda sö-
zü edilen şekilde bir ayrıma gidilmeden sendikalara
üyeleri adına dava açabilme hakkının tanınmış olma-
sı ve kanunun gerekçesinde de, sendikaların hakları-
nı en geniş biçimde kullanmalarını özendirici düzen-
leme yapıldığının vurgulanmış olması karşısında,
sendikaların üyeleri adına 4688 sayılı Kanunun
19'uncu maddesinin (f) bendine dayanarak dava aç-
maya yetkili olduklarının kabulünün, kanun koyucu-
nun maksadına daha uygun olduğu sonucuna ulaşıl-
maktadır.

Açıklanan nedenlerle, yukarıda anılan kararlar ara-
sında oluşan aykırılığın, içtihatların birleştirilmesi
yoluyla bağlayıcı bir çözüme kavuşturularak gideril-
mesi ve içtihadın Danıştay Beşinci Dairesinin karar-
ları doğrultusunda birleştirilmesi gerektiği düşünül-
mektedir.

IV- KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın
4709 sayılı Kanunla değişik, ''Sendika Kurma Hak-
kı'' başlıklı 51'inci maddesinin beşinci fıkrasında,
''İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alan-
daki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükle-
ri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenle-
nir.'' hükmü ile 53'üncü maddesine 4121 sayılı Kanu-
nun 4'üncü maddesi ile eklenen üçüncü fıkrasında,
“128'inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu
görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına
cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikin-
ci fıkraları ile 54'üncü madde hükümlerine tabi ol-
mayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına
yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle amaçları
doğrultusunda toplu görüşme yapabilirler…'' hükmü
yer almıştır.

Anayasa'nın yukarıda yer verilen hükümleri uya-
rınca 12/7/2001 günlü ve 24460 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Adı geçen
Kanunun, "Sendika ve konfederasyonların yetki ve
faaliyetleri" başlıklı 19'uncu maddesinde,

"...Sendika ve konfederasyonlar kuruluş amaçları
doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler: 

(f) -Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında,
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ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hu-
kuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumun-
da üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve dere-
cedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil et-
mek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan
davalarda taraf olmak.” kuralına yer verilmiştir.

Söz konusu maddenin gerekçesinde ise, 151 sayılı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi'nin
7'nci ve 8'inci maddeleri esas alınarak, sendikaların
faaliyetlerini düzenlemek ve iş programlarını belirle-
mek hakkına sahip oldukları hükmü dikkate alınarak
haklarını en geniş biçimde kullanmalarını özendirici
düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

V- KONUNUN İÇTİHADIN BİRLEŞTİRİL-
MESİNE GEREK OLUP OLMADIĞI YÖNÜN-
DEN İNCELENMESİ:

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 39'uncu madde-
sinde, dava dairelerinin veya İdari ve Vergi Dava
Daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı
verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmaz-
lık görüldüğü takdirde İçtihatları Birleştirme Kuru-
lunun, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi
hakkında karar vereceği kurala bağlanmıştır.

Madde hükmüne göre, içtihadın birleştirilmesine
karar verilebilmesi için öncelikle isteme konu karar-
lar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunup bu-
lunmadığının saptanması gerekmektedir. Kararlar
arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın niteliğinin ne
olduğu sözü edilen maddede açıklanmamış ise de,
uygulamada, aynı veya benzer konuda açılıp farklı
şekilde sonuçlandırılan yargı kararlarının varlığı ha-
linde içtihat aykırılığından söz edilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen daire kararlarının, hukuki du-
rumları aynı olmasına karşın aykırı kararlar verilmiş
olduğundan, kanun hükmünün farklı yorumlanması-
nı önlemek, uygulamada yeknesaklığı ve kanun
önünde eşitliği sağlamak üzere, kararlar arasındaki
aykırılığın 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 39'uncu
maddesi uyarınca içtihatların birleştirilmesi yoluyla
giderilmesine oybirliğiyle karar verilerek işin esası-
na geçildi. 

VI- KONUNUN ESASTAN İNCELENMESİ:

Kişi hak ve özgürlüklerinin en temel öğelerinden
birisini oluşturan çalışma hayatı ile ilgili hak ve ilke-
lerin belirlenmesi, örgütlenme özgürlüğünün sağlan-
ması ve bu alanda evrensel standartların oluşturul-
ması için pek çok bildirge ve tavsiye kararları ya-
yımlanmış, uluslararası sözleşmeler imzalanmıştır.

Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olmanın en
temel göstergelerinden birini, örgütlenme özgürlüğü
oluşturmaktadır. Bu özgürlüğün çalışma hayatındaki
karşılığı ise; çalışanların ve işverenlerin herhangi bir
ayrım yapılmaksızın ve önceden izin almadan iste-
dikleri kuruluşları kurma veya kurulu olanlara üye
olma hakkına sahip olmalarıdır.

Uluslararası çalışma standartlarını oluşturma ve
uygulama görevini üstlenmiş bir teşkilat olan ve
1932 yılından bu yana üyesi olduğumuz Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü ILO'nun, 25 Kasım 1992 tarih ve
3847 sayılı Kanunla uygun bulunan Sendika Özgür-
lüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İliş-
kin 87 sayılı Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde: Ça-
lışanların ve işverenlerin örgütlerinin, tüzük ve iç
yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbest-
çe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve
iş programlarını belirlemek hakkına sahip oldukları
belirtilmiş, kamu makamlarının ise, bu hakkı sınırla-
yacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanıl-
masına engel olacak nitelikteki her türlü müdahale-
den sakınmaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

Sendikal hakların ayrım gözetilmeksizin tüm çalı-
şanlara tanınmasını amaç edinen Uluslararası Çalış-
ma Örgütünce, bir çok ülkede, kamu hizmeti faali-
yetlerinin önemli ölçüde genişlemesi, üye devletle-
rin siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerinin büyük
ölçüde çeşitlilik göstermesi, kamu sektörü ile özel
sektördeki çalışma düzeni arasında farklılık bulun-
ması, pek çok sözleşme hükümlerinin kamu görevli-
lerine uygulanması konusunda yorum güçlüklerinin
ortaya çıkması ve bazı devletlerin kamu görevlileri-
nin büyük bir kısmını sözleşmenin kapsamı dışında
bırakacak biçimde uygulama yapmaları gibi neden-
lerle Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Ko-
runması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yön-
temlerine ilişkin 151 sayılı Sözleşme imzalanmıştır.

25 Kasım 1992 günlü ve 3848 sayılı Kanunla uy-
gun bulunan 151 sayılı Sözleşmenin uygulama alanı
ve tanımlar başlıklı 1'inci maddesinde, diğer ulusla-
rarası çalışma sözleşmelerinde, bu kesime uygulana-
bilecek daha elverişli hükümlerin bulunmadığı du-
rumlarda, bu Sözleşmenin kamu makamlarınca ça-
lıştırılan herkese uygulanacağı öngörülmüş, 3'üncü
maddesinde ise, kamu görevlileri örgütünün amacı-
nın, üyelerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek
olduğu kuralına yer verilmiştir.

Ülkemizde, sendikal hakların kullanılması bakı-
mından çalışan kesimler arasında farklı uygulama
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yapılmış, işçilere tanınan bu haktan kamu görevlile-
ri, uzun yıllar yoksun bırakılmışlardır. 1961 Anaya-
sası'nda tüm çalışanlara sendika kurma ve bunlara
üye olma imkanı tanınmış, kamu hizmeti görevlileri-
nin bu alandaki haklarının kanunla düzenlenmesi ön-
görülmüştür. Buna paralel olarak 1965 yılında kabul
edilen mülga 624 sayılı Devlet Personeli Sendikala-
rı Kanunu ile kamu görevlilerine ilk kez sendika kur-
ma yolu açılmıştır. Ancak, 1971 yılında Anayasada
yapılan değişiklikler sonucunda, sendika kurma hak-
kının, sadece işçi ve işverenlere özgülenmesi sure-
tiyle memurların sendika kurma hakkı hukuken orta-
dan kalkmış ve 624 sayılı Kanun da hükümsüz hale
gelmiştir.

Sendikal hakların kaynaklarını oluşturan ve Ülke-
miz tarafından da onaylanan yukarıda anılan sözleş-
meler ile birlikte, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal
Şartı gibi bir çok sözleşme ve bildiride sendikal hak-
ların işçilerin yanı sıra kamu görevlilerine de tanın-
ması benimsenmiş 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın 51'inci maddesinde 23/7/1995 günlü
ve 4121 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, işçiler
dışında kalan kamu çalışanlarına da örgütlenme ve
toplu sözleşme hakkı tanınarak buna ilişkin usullerin
kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür.

Anayasal düzenlemeye bağlı olarak 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 22'nci maddesinde
4275 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Devlet
memurlarının, Anayasada ve özel kanunlarda belirti-
len hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşlarını
kurabilecekleri ve bunlara üye olabilecekleri kuralı-
na yer verilmiştir. Anayasal sınırlar içerisinde kamu
görevlilerinin sendikal haklarının düzenlenmesi,
uluslararası sözleşmelerde yer alan "örgütlenme öz-
gürlüğü"nün ulusal düzeyde yaşama geçirilmesi, ka-
mu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki
hak ve menfaatlerinin korunarak geliştirilmesi ve bu
amaçla oluşturulacak sendika ve konfederasyonların
kuruluşu, organları, görev ve yetkileri ile toplu gö-
rüşmelere ilişkin esasları düzenleyen 4688 sayılı,
"Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu" çıkarılmış,
Kanun, 12/7/2001 günlü ve 24460 sayılı Resmi Ga-
zete'de yayımlananak 12/8/2001 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Yine 22 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe giren
5170 sayılı Kanun ile Anayasanın "milletlerarası
andlaşmaları uygun bulma" başlıklı 90'ıncı maddesi-
ne eklenen, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşma-

larla kanunların aynı konuda farklı hükümler içer-
mesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, millet-
lerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı yo-
lundaki kural ile kanun koyucu, temel hak ve özgür-
lüklere ilişkin andlaşmalara yasalar önünde önem ve
öncelik vermiş, bu konudaki iradesini açık ve net bir
şekilde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, temel insan
haklarından biri sayılan, demokratik ve sosyal hukuk
devleti olmanın en önemli göstergelerinden biri olan
örgütlenme özgürlüğüne ilişkin kurum ve kuralları
düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikala-
rı Kanunu'nun, yukarıda aktarılan gelişim süreci çer-
çevesinde değerlendirilmesi Kanunun çıkarılış ama-
cına uygun düşecektir.

1982 Anayasası'nın Sendika Kurma Hakkına İliş-
kin 53'üncü maddesi, kamu görevlileri sendikalarına
iki ana görev ve yetki vermektedir. Bunlardan birin-
cisi, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak
için üyeleri adına yargı mercilerine başvurmak; di-
ğeri ise, idare ile amaçları doğrultusunda toplu gö-
rüşme yapmaktır.

Daire kararları arasında oluşan ve içtihatların bir-
leştirilmesi yoluyla giderilmesi istenilen aykırılığın
konusu; sendikalar tarafından üyeleri adına yargı
mercilerinde açılacak davaların kapsam ve sınırları-
nı belirlemeye ilişkindir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nu'nun 19'uncu maddesinin (f) fıkrasında yer alan
sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetlerine
ilişkin olarak, "Üyelerin idare ile doğacak ihtilafla-
rında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde ve-
ya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması duru-
munda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve
derecede yönetim ve yargı organları önünde temsil
etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açı-
lan davalarda taraf olmak" kuralı bu kapsamı düzen-
lemekte ve içtihat aykırılığı bu fıkra hükümünün yo-
rumu ve uygulanması aşamasında ortaya çıkmakta-
dır. Bu bağlamda kararlar arasındaki aykırılık, sendi-
kaların, üyelerine yönelik olarak tesis edilen bireysel
(subjektif) işlemlere karşı, üyeleri adına dava açıp
açamayacaklarına ilişkin bulunmaktadır.

Mülga 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Ka-
nunu'nda da aynı konuya yer verilmiş ve 13'üncü
maddesinin (i) bendinde, "Üyelerinin müşterek hak ve
menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç
hallerinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai her
nevi ve derecedeki merciler önünde temsil etmek ve
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ettirmek, dava açmak, bu münasebetle açtığı davadan
dolayı husumete ehil olmak" şeklinde düzenlenmiştir.
Fıkra hükmünün Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena-
tosunda yapılan müzakerelerinde, sendikalara tanınan
temsil yetkisinin üyelerinin ortak hak ve menfaatleri-
nin takibi ile sınırlı kalmadığı, üyelerinin şahsi (süb-
jektif) hak ve menfaatlerinin takibi sahasını da kapsa-
dığı belirtilmiş ve bu Kanun hükmüne dayalı olarak
sendikaların üyelerini temsilen açtıkları davalar, Ka-
nunun yürürlükte bulunduğu dönem itibarıyla Danış-
tayca incelenerek sonuçlandırılmıştır. 

4688 sayılı Kanunun yasama çalışmaları sırasında,
19'uncu maddenin (f) fıkrasının kapsamı konusunda
duraksama yaşanmamış, komisyonlardan değişikliğe
uğramadan geçen maddenin gerekçesinde, Uluslara-
rası Çalışma Örgütünün yukarıda anılan 151 sayılı
Sözleşmesinin 7'nci ve 8'inci maddeleri esas alınarak
konfederasyonların yetkilerinin ve faaliyetlerinin be-
lirtildiği ifade edilmiş ve 87 sayılı Sözleşmenin 3'ün-
cü maddesi ile güvence altına alınan, "Sendikaların
faaliyetlerini düzenlemek ve iş programlarını belirle-
mek hakkına sahip oldukları" hükmü dikkate alın-
mak suretiyle haklarını en geniş biçimde kullanma-
larını özendirici bir düzenleme yapıldığı hususuna
gerekçede yer verilmiştir.

Konuya ilişkin yasal düzenlemelerin tarihsel geli-
şimi de dikkate alındığında, kanun koyucunun irade-
sinde bir değişiklik olmadığı, sendikaların haklarını
en geniş biçimde kullanmalarını özendirici bir yakla-
şım içerisinde bulunulduğu görülmektedir.

İşçiler ve işverenlerin örgütlenmelerine ilişkin ku-
ralları düzenleyen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu,
çoğu kavram, ilke ve haklar itibarıyla 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa öncü ve ör-
nek olmuştur. İçtihatları birleştirme isteminin konu-
sunu oluşturan 19'uncu maddenin (f) bendine emsal
düzenlemeye 2821 sayılı Kanunun, "Sendikaların
çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri" başlıklı 32'nci
maddesinin 3'üncü bendinde yer verilmiş ve bendde,
sendikaların çalışma hayatından, mevzuattan, toplu
iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda
işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvurula-
rı üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukavelele-
ri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta hak-
larında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve
bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil
olabileceklerini kurala bağlamıştır. Maddede işçi
sendikasının, toplu sözleşmeden ve sayılan diğer ko-
nulardan dolayı çalışanları temsilen bizzat taraf ola-
rak açacağı davalardan farklı olarak yazılı başvuru

üzerine, üyesinin taraf olduğu ilişkilerden doğan
uyuşmazlıklarda üyesini ve mirasçılarını temsilen
dava açma ve bu sebeple açılan davaya taraf olabile-
ceği kabul edilmektedir.

4688 sayılı Kanunun 19/f maddesi uyarınca kamu
görevlileri sendikalarına, üyelerinin haklarını koru-
mak amacıyla tanınmış olan dava açma hakkının
kullanımında sınırlamaya gidilmesi, Anayasanın hak
arama hürriyetine ilişkin 36'ncı maddesi kuralına uy-
gun düşmeyeceği gibi; 151 sayılı Sözleşmenin, yu-
karıda anılan 1'inci ve 3'üncü maddelerine de aykırı-
lık oluşturacağı açıktır.

İçtihatları birleştirme istemine konu daire kararla-
rında, sendikaların, genel düzenleyici işlemlere kar-
şı dava açabilmeleri konusunda içtihat farklılığı bu-
lunmamaktadır. Kamu görevlileri sendika ve üst ku-
ruluşlarının, üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve gelişti-
rilmesi için kurulmuş tüzel kişilikler olarak diğer
tüm tüzel kişilere tanınan kuruluş amaçları çerçeve-
sinde ve bu amaçları gerçekleştirecek ölçüde yetkili
organları vasıtasıyla taraf ve dava ehliyetlerinin var-
lığı karşısında 19'uncu maddenin (f) fıkrasının çıka-
rılış gayesinin bunlardan başka olduğu açıkça görül-
mektedir.

4688 sayılı Kanunun 19/f maddesi, sendika ve üst
kuruluşlarının, bizzat taraf oldukları hukuki ilişkiler
dolayısıyla davacı ve davalı oluş sıfatları ile ortak çı-
karların korunması için tanınan davacı olabilme sıfa-
tından başka, hukuki yardım gerekliliğinin ortaya
çıkması durumunda üyelerini veya bunların mirasçı-
larını her derecedeki yargı organları önünde temsil
etmek ve dava açma hakkı tanımaktadır. Bu bağlam-
da kanun koyucu 19/f maddesi ile sendika ve üst ku-
ruluşları, diğer tüzel kişiliklere genel hükümler uya-
rınca tanınan taraf olma ve dava açma ehliyetinin dı-
şında, üyelerini ve bunların mirasçılarını temsil etme
ve ettirme yetkisi ile donatmaktadır. Buna göre, söz
konusu maddenin sendikalara ve üst kuruluşlarına
tanıdığı yetkinin ehliyet değil temsil bağlamında de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Başka bir anlatımla
kanun koyucu, getirdiği bu düzenleme ile, idare tara-
fından sendika üyesi kamu görevlisi hakkında tesis
edilen bireysel (subjektif) işlemler nedeniyle bu iliş-
kinin tarafı olmayan sendika ve üst kuruluşa, üyesi-
nin isteğine bağlı olarak uyuşmazlığın çözümünde
taraf olarak kendisini temsil etme yetki ve sorumlu-
luğu vermektedir.

Gerek metindeki terimlere bağlı olarak maddenin
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yorumu, gerekse madde gerekçesi ile konuya ilişkin
tarihsel süreç ve mevzuatımızda yapılan değişiklik-
ler dikkate alındığında, kamu görevlileri sendika ve
üst kuruluşlarının, sendika üyesi olan kamu görevli-
sinin isteği üzerine, statüsü ve bu statüsünden kay-
naklanan hak, yükümlülük, görev ve sorumlulukları
ile atama, nakil, disiplin ve personel hukukuna iliş-
kin diğer düzenlemelere dayalı olarak, üyeleri hak-
kında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere karşı,
üyelerini temsilen avukatları aracılığıyla dava açabi-
lecekleri ve bu nedenle açılan davalarda taraf olabi-
lecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.

SONUÇ: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikala-
rı Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi uyarın-
ca kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının
üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) iş-
lemlere karşı üyelerini temsilen dava açma ve bu ne-
denle açılan davalarda taraf olma hakkı bulunmakta-
dır.

Açıklanan nedenlerle, içtihadın Danıştay Beşinci
ve İkinci Daire kararları doğrultusunda birleştirilme-
sine 3/3/2006 günlü birinci toplantıda Kurul üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verildi. 

KARŞI  OY

Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının
kuruluş amaçları 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sen-
dikaları Kanunu'nun 1'inci maddesinde belirtilidiği
üzere, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal
ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştir-
mektir. Sendikaların ve üst kuruluşlarının bu amaç-
larını gerçekleştirebilmek için kanunda belirtilen du-
rumlarda yetkili organları vasıtasıyla taraf ve dava
ehliyetlerini kullanmaları söz konusudur. Başka bir
anlatımla, sendikaların dava ehliyetinin, sendika tü-
zel kişiliğini ilgilendiren veya sendikanın ortak, eko-
nomik ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması
ve geliştirilmesi ile ilgili eylem ve işlemler ile sınır-
lı olduğu kuşkusuzdur.

Bilindiği üzere dava açabilme yeteneğine sahip
olan gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini doğru-
dan kullanabilecekleri gibi, yetki vereceği temsilci-
leri vasıtasıyla da dava açabilirler ve açılmış bir da-
va ile ilgili tüm işlemleri yürütebilirler.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesi
uyarınca kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mü-
talaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tü-
zel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, ad-
li işlemleri takip etmek ve bu işlemlere ait bütün ev-

rakı düzenlemek yalnızca baroda yazılı avukat eliyle
yapılmakta, yine Kanunun 163'üncü ve 171'inci
maddeleri uyarınca da hukuki yardım ilişkisi, avu-
katlık sözleşmesi ve ilgili tarafından avukata verilen
vekaletname ile kurulmaktadır.

Anılan düzenlemeye paralel olarak da 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilk inceleme üze-
rine verilecek karar başlıklı 15'inci maddesinin 1'in-
ci fıkrasının (d) bendinde; ehliyetli olan şahsın avu-
kat olmayan vekili tarafından dava açılmış ise otuz
gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava
açılmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği
kurala bağlanmıştır.

Anılan düzenlemeler karşısında ilgilisi tarafından
belli bir yardım talebini içeren avukatlık sözleşmesi-
nin ve bu maksatla avukata verilmiş bir vekaletna-
menin varlığı halinde temsil ilişkisi kurulmuş ol-
maktadır. Bu bağlamda kamu görevlisinin sendika
üyesi olması ve 4688 sayılı Kanunun konuya ilişkin
19'uncu maddesinin (f) bendinin başlı başına temsil
ilişkisinin kurulması için yeterli olduğu düşünüle-
mez. Başka bir anlatımla kamu görevlileri sen-
dikalarının yetkili organları vasıtası ile sendika
avukatlarına verdikleri vekaletname çerçevesinde
ancak, sendika üyelerinin tümünü ilgilendiren
konularda sendika adına dava açabilmeleri mümkün
olup, sendika üyelerinin bireysel işlemlerine karşı
ayrıca verilmiş bir vekaletname olmadan dava aç-
maları mümkün bulunmamaktadır.

Kaldı ki sendikaların üyeleri hakkında tesis edilen
bireysel işlemlere karşı üyelerini veya mirasçılarını
temsilen her düzeydeki yargı organlarında dava
açabilecekleri yolunda bir sonuca ulaşılmasının, uy-
gulamada, açılacak davaların sınırı ve bu yolun kul-
lanılması şekline ilişkin pek çok sorunu da
beraberinde getireceği şüphesizdir.

Açıklanan nedenlerle kamu görevlileri sendika ve
üst kuruluşlarının üyeleri hakkında tesis edilen
bireysel işlemlere karşı üyelerini temsilen dava aç-
ma yetkileri bulunmadığı görüşüyle çoğunluk
kararına katılmıyoruz.
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 3239 sayılı
Kanunun 126.maddesi ile eklenen mükerrer 97. madde-
sinin (b) fıkrasında; belediye sınırları ve mücavir alan-
lar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213
sayılı Maden Kanununun 14. maddesinde yer alan pay-
lara ilave olarak %2 oranında belediye payı ayrılacağı
ve bu payın, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sıra-
sında işletme tarafından ilgili belediyeye ödeneceği
hükmü yer almaktaydı.
Yasanın mükerrer 97/b maddesi, 26.5.2004 tarih ve
5177 sayılı yasanın 33. maddesiyle değiştirilmiş ve
“Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet
gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Ka-
nununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten

yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı
ayrılır.
Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında
ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir.” şekli-
ni almıştır.
Görüldüğü üzere madenlerden belediye payı kaldırıl-
mamış, sadece oranı değiştirilmiş bulunmaktadır. Bele-
diyeniz sınırları ve mücavir alanları içinde faaliyet gös-
teren şirketin belediye payına esas olacak yıllık satış tu-
tarını bilemediğinize göre payın size ödenmesi için
ödeme emri göndermeniz mümkün değildir. Bu neden-
le belediye payını adli yargı yoluyla tespit ettirip, yuka-
rıda yasa maddelerinde belirtilen oranlara göre tahsil
etmeniz gerekmektedir.

SORU 71: Belediyemiz sınırları içerisinde bir şirket tarafından florit madeni çıkarılmakta ve başka
bir belediye sınırları içerisinde bulunan fabrikaya götürülerek işlenmektedir. Bugüne kadar bu
şirket tarafından madenlerden belediye payı olarak belediyemize herhangi bir para ödenmemiş, bu
payın yasal dayanağının yürürlükten kaldırıldığı söylenmektedir. Bu iddia doğru mudur? Değilse
ne yapmamız gerekiyor?

YANIT :

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe
girmesinden sonra belediye gelirlerinden hangilerinin
vergiye tabi olduğu konusundaki tereddütleri gidermek
için İçişleri Bakanlığınca Maliye Bakanlığının görüşü-
ne başvurulmuş ve alınan görüş doğrultusunda bir Ge-
nelge çıkarılarak valilikler aracılığıyla tüm belediyele-
re bildirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü-
nün 14.6.1985 gün ve 39485 sayılı Genelgesinde;
a-Belediye Gelirleri Kanununda belediye vergileri ara-
sında yer alan ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi,
haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergi-
si ve yangın sigorta vergilerinin Katma Değer Vergisi-
ne tabi olmadığı,
b-Aynı Kanunda belediye harçları arasında yer alan iş-
gal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı, ölçü ve

tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı, kayıt ve
suret harcı, imar ile ilgili harçlar, işyeri açma izni harcı
muayene ruhsat ve rapor harcı ve sağlık belgesi harçla-
rının Katma Değer Vergisine tabi olmadığı,
c-Aynı Kanunda harcamalara katılma payları arasında
yer, alan yol harcamalarına katılma payları, kanalizas-
yon harcamalarına katılma payları ve su tesisleri harca-
malarına katılma paylarının Katma Değer Vergisine ta-
bi olmadığı,
d-Belediyelerin su, otobüs, otogar hizmetleri, emtia sa-
tışları, tevzi kömür ve odun satışları, çiçek satışları,
mezbaha hizmetleri (hayvan kesimi, et taşıma, bağırsak
yıkama, ahır ücreti) eskimiş eşya ve enkaz satışı, basılı
evrak satışı, ambulansla hasta nakli, kantar, baca temiz-
leme, belediye mülklerine reklam konulması, hoparlör-
le ilan neşri, kanal temizleme, arazözle su verme, mo-

SORU 72 : Belediye gelirlerinden hangilerinin katma değer vergisine tabi olduğu konusu ile ilgili
olarak herhangi bir mevzuat hükmü var mıdır? Bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz. 

YANIT :
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topompla su boşaltma, çöp satışı, yangın tüpü bedelle-
ri, zeytin satışı konularının Katma Değer Vergisine tabi
bulunduğu,
Bu teslim ve hizmetlerin vergiye tabi tutulabilmesi için
belediyelere bağlı iktisadi işletmeler tarafından yapıl-
ması şartı aranmayacağı, bu hizmetlerin bizzat beledi-
yeler ya da belediyeye bağlı müdürlükler tarafından ya-
pılması halinde de Katma Değer Vergisine tabi olacağı,
e-Belediyelere ait gayri menküllerin kiralanması işlem-
leri, icar bedelleri, belediyeye ait emlâkin satışı, ecri-
misiller ile fuhuşla mücadele gelirleri, grup ölçü ayar
memuru maaşına iştirak payları, cezalar (para cezaları,
vergi cezaları, gecikme zamları) mülk sahiplerinin ta-
ahhüt ettikleri belediye hizmet bedelleri, toptancı hali
resmi, toptancı hali işgal ücreti, mezar yeri ücretleri;
mezar kazma ücretleri, mezar numara ücretleri, cenaze
nakil ücretleri, numaralama ücreti, pazar yeri bakım ve
temizleme ücreti, düğün salonunda video çekim izni
ücreti, dezenfekte ücreti ve yol şubesi hizmetleri bele-
diyelerin kuruluş amaçlarına uygun hizmetler olduğun-

dan vergiye tabi bulunmadığı belirtilmiştir.
Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Mü-

dürlüğünün 26.04.1988  tarih ve B. Ve
M.A.D.531.(88)/39031 sayılı Genelgede de “Katma
Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesinde, müzaye-
de suretiyle yapılan satışların vergiye tabi olduğu hük-
me bağlandığından, belediyelerin 2886 sayılı Kanun
kapsamı dışındaki ve bu kanun kapsamı dışında olmak-
la beraber müzayede suretiyle yapılamayan gayrimen-
kul satışları ile iktisadi işletmelerine dahil olmayan
gayrimenkul satışlarının vergiye tabi olmayacağı, 2886
sayılı Kanun kapsamında yapacakları gayrimenkul sa-
tışları, müzayede suretiyle yapılan satış kapsamında
değerlendirileceğinden, Katma Değer Vergisi Kanunu-
nun 1/3-d maddesine göre vergiye tabi tutulacağı” be-
lirtilmek suretiyle ilk Genelgenin 5. maddesindeki gay-
rimenkul satışlarına, bu açıklamalar doğrultusunda iş-
lem yapılması gerektiği belirtilerek düzeltme yapılmış-
tır. Katma değer vergisi uygulamasında söz konusu iki
genelgeye göre işlem yapmalısınız.
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Belediyelerin gelirlerini düzenleyen 2464 sayılı Beledi-
ye Gelirleri Kanununda atık su bedeli alınacağına iliş-
kin herhangi bir hüküm yer almamakta, atıksu bedeli
alınması ile ilgili başka bir mevzuat hükmü de bulun-
mamaktaydı. Dolayısıyla geçmiş yıllarda atıksu bedeli
alınmasına ilişkin hiçbir yasal dayanak yoktu. Nitekim
ASKİ Genel Müdürlüğüne karşı açılan bir davada An-
kara 4. Vergi Mahkemesinin 30.11.2005 tarih ve Esas:
2005/288, Karar: 2005/1610 sayılı kararında; ASKİ
Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarında ayrı bir
kalemle gösterilerek alınan atık su bedelinin mükerrer-
liğe yol açması nedeniyle böyle bir bedel alınmasında
hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek dava konusu
işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bunun üzerine 2872 sayılı Çevre Kanununda 13.05.2006
tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete yayımlanan
26.04.2006 tarih ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılarak
atıksu bedelinin tahsiline yasal dayanak hazırlanmıştır.
Kanunun 2. maddesinde atık suyun; evsel, endüstriyel,
tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş ve-
ya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları,
atıksu altyapı tesislerinin ise evsel ve/veya endüstriyel
atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların
arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem
ve tesislerin tamamını ifade ettiği belirtilmiştir.
Çevre Kanununun yukarıda belirtilen Kanun ile değişik

11. maddesinde; atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi
ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının
sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı,
onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; büyükşehirlerde
2 0 . 11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanunla belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir
alan sınırları içinde belediyeler, bunların dışında iskâna
konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu
alanları kullananların sorumlu olduğu belirtildikten sonra
“Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacak-
l a r, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın,
arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her
türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme
harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı
oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararla-
nanlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumlu-
luk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atık-
su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uya-
rınca tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili hizmetler dışın-
da kullanılamaz.” hükmü getirilmiştir.
Buna göre yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden
sonra nüfus miktarına bakılmaksızın belediye meclisle-
rince belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma
ve bertaraf ücreti alınabilecektir.

SORU 73: Nüfusu 35 bin civarında olan bir ilçe belediyesi hesap işleri müdürüyüm. Belediye
meclisimiz tarafından son beş yılda belirlenen tarifelerde tüketilen içme suyunun yarısı kadar atıksu
bedeli alınması öngörülmektedir. Ancak atıksu bedeli alınacağına ilişkin bir mevzuat hükmüne rast-
lamadım. Atıksu bedeli alınması yasal mıdır?

YANIT :








