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Türkiye Belediyeler Birligi ülkemizdeki bütün belediyeleri temsil etmek üzere 5355
sayili Mahalli Idare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesi hükmüne göre ulusal düzeyde
kurulmus tek yerel yönetim birligidir. Belediyelerin tamaminin dogal üye oldugu Birligimizin
görevleri arasinda, belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu idarelerle ilgili yasa
hazirliklarinda görüs bildirmek de yer almaktadir.
Bilindigi üzere belediye, bagli kuruluslari ile mahalli idare birliklerinin gördükleri
hizmetlerle ilgili olarak özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken kira, dogalgaz, su, atiksu
ve istege bagli hizmet karsiligi tahakkuk ettirilen diger alacaklari bulunmaktadir.
Bu alacaklarin güvenli ve hizli bir sekilde tahsilinin saglanmasi idarelerimiz bakimindan
önemlidir. Ayrica belediye sinirlarinin genislemesi nedeniyle vatandaslarin çok uzun
mesafeler kat ederek ve yol giderleri ödeyerek idarelere ait tahsilat veznelerine gelmeleri, hem
vatandas ve hem de idare açisindan sorunlar yaratmaktadir.
Bu gerekçelerle idareler, bankalar ve PTT Genel Müdürlügü ile 4734 sayili Kamu Ihale
Kanunu'nda belirtilen ihale yöntemleri kullanmak suretiyle tahsilat anlasmalari yapmaktadir.
Bu kuruluslardan PTT Genel Müdürlügü, bankalara nazaran daha genis sube agina
sahiptir. Bu nedenle vatandaslarin bankalar gibi uzun kuyruklara girmeksizin ve yakin
mesafede bulunan PTT subelerine giderek ödeme yapmalari imkan dahilindedir.
PTT'nin resmi kurum niteligi dikkate alinarak belediye, bagli idareleri ile mahalli idare
birliklerinin bu kurumdan hizmet aliminin kolaylastinlmasi bakimindan 4734 sayili
Kanundaki istisnalar arasina PTT Genel Müdürlügünün de dahil edilmesi gerektigi, buna
göre;
4734 sayili Kamu Ihale Kanununun Istisnalar baslikli 3'ÜllCÜmaddesinin (e) bendindeki
"Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlügü'nden" ifadesinden sonra gelmek üzere
"Belediye, bagli kuruluslari ve mahalli idare birliklerinin özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken kira, dogalgaz, su, atik su ve hizmet karsiligi alacaklarinin tahsili amaciyla PTT
Genel Müdürlügü'nden yapacaklari hizmet alimlari." ibaresinin eklenmesinin uygun olacagi
hususunda,
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Geregini bilgilerinize arz ederim.

\

DAGITIM
Geregi:
Içisleri Bakanligi

Maliye Bakanligi
Kamu Ihale Kurumu
15.07.2010 Huk.Isl.Md.
(1..07.2010 Gen.Sekr.

~lar Genel Müdürlügü)
:Z.MERCIMEK
:H.GÜNGÖR4-

Tunus Cad. No:12 06680 Kavakhdere / ANKARA
Telefon: (0312) 419 2100 Faks: (0312) 419 2130
Elektronik Ag: www.tbb.gov.tre-posta:tbb@tbb.gov.tr

0
Irtibat: 1- Av.Z.MERCIMEK- Huk. Isi. Md.
2- Av. M.UYSAL SÖNMEZ
3- Av. N.GÖRGÜN

