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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.
Belediyelerce is ve islemlerin yürütülmesinde bazen özel ve tüzel kisilere ait mal
varliklarinin arastirilmasi ihtiyaci duyulmaktadir. Vergi kayiplarinin önlenmesi, belediye
alacaklarinin tahsili, proje planlamalari gibi nedenlerle TAKBIS 'in sahip oldugu mülkiyete iliskin
bilgilerin sorgulanmasina ihtiyaç duyuldugunda, belediyelerimizce diger belediyelerden yardim
almak suretiyle arastirma yapilmakta ancak bu yolla neticeye ulasmak zaman almaktadir. Bazi
belediyelerimiz, is ve islemlerin yürütülmesi, vergi kayiplannin önlenmesi ve belediye
alacaklarinin tahsil edilebilmesi için yaptiklan çalismalarda vatandas bilgileri, adresleri ve tapu
kayitlannin tespitinde sorunlar yasandigi, nüfus idaresinden alinan sifrelerle sadece ilçe
sinirlannin sorgulanabildigi ve bunun yetersizligi konusunda yakinmaktadirlar.
Belediye gelirlerinin önemli bir bölümünü olusturan, bina, arsa, araZi ve çevre temizlik
vergileri saglikli olarak toplanamamakta, kaçaklar önlenemedigi için belediyelerin gelir kayiplari
meydana gelmektedir. TAKBIS'in, ülke genelinde yayginlastirilmasi ve belediyelerimize açik
hale gelmesi ile bina, arsa, arazi ve çevre temizlik vergileri gibi gelirlerin eksiksiz tahsili
saglanabilecektir.
Söz konusu sorunlarin en aza indirilmesi, vergi tahsiHitlannin zamaninda yapilabilmesi için
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü'nün kullandigi TAKBIS programinin belediyelerimize de
açik hale getirilmesi, belediyelerimizin de kisa sürede güvenilir ve güncel bilgilere TAKBIs ile
ulasabilmesi için gereken altyapinin kurulmasi hususunda,
Geregini takdirlerinize arz ederim.
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