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Ilgi

:12.11.2009 tarih B.05.0.MAH.0.07.01.00/28788 sayili yazimz.

Ilgi sayili yazi ekinde gönderilen Köy Kanunu Tasari Taslagi incelenmistir.
Taslagin köy simnmn kesinlesmesine iliskin Tinci maddesinde sinirdas köylerin
durumu düzenlenmis ancak yeni kurulan köyün belediye ile simrdas
olmasi hali
düzenlenmemistir. Bu eksikligin 5393 sayili Belediye Kanununun 6'nci maddesine uygun
olarak giderilmesinin uygun olacagi,
Taslagin 8'inci maddesinde belediye meclisinin görüsünün alinmasi konusu valinin
ihtiyanna birakilmis olmakla, 5393 sayili Belediye Kanununun Tnci maddesinde yer alan
'belediye meclisinin görüsü alimr' düzenlemesine paralel düzenleme yapilarak çeliskinin
giderilmesi ve belediye meclisinin görüsünün alinmasimn ihtiyari olmaktan ç~kanlmasi
gerektigi,
Taslagin köyün yetki ve görevlerini düzenleyen 11'inci maddesinin;
-1'inci fikra (ç) ve (r) benderi aym hususlan düzenlernekte olup, tekrardan kaçimlmak
bakimindan hükmün tek bent olarak düzenlenmesinin uygun olacagi,
-1'inci fikramn (s) bendinde düzenlenen ruhsata aykinliklann bildirilmesinin, belediye
mücavir alan simrlan içerisinde olan köyler açisindan belediyeye bildirilmesi hususunun da
yer almasi gerektigi,
Yine tasarimn 11'inci ve 14'üncü maddelerinde ve diger hükümlerde köylerin menkul
mal isletmesinden söz etmekle beraber menkul mal alimi yapilmasina iliskin düzenlenmenin
olmadigi,
Tasanmn 3Tnci maddesinin 2'nci fikrasinda kamu zararimn fikrada belirtilen kurum
temsilcilerinden olusacak komisyon tarafindan karara baglanacagi düzenlenmis olup, bu
komisyon içinde Türkiye Köyler Birligi temsilcisinin de yer almasi gerektigi, bunun Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik sartina daha uygun bir düzenleme olacagi,
Tasari Taslagimn 41'inci maddesinin Tinci fikrasinda yenileme planlarina iliskin usul
ve esaslann içisleri Bakanligi tarafindan çikanlacak yönetmelikle düzenlenecegi
öngörülmüstür. Bu konuda 3194 sayili imar Kanunu temel kanun olup, çikanlacak
yönetmeligin anilan kanundan bagimsiz olarak düsünülmemesi, esasen karmasik olan imar
mevzuatimn daha da karmasik hale getirilmemesine dikkat edilmesi gerektigi,
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Tasari taslaginin 42'nci maddesinin 6'nci fikrasindaki ikinci cümlenin "...Tahsil
edilen miktarin yüzde ellisi plani uygulayan il özel idaresi veya belediye hesabina. .."seklinde
degistirilmesinin tasari sistematigine daha uygun olacagi,
Tasari Taslagimn 41'inci maddesinin Tinci fikrasi için yapilan elestirinin, 42'nci
maddenin 8'inci fikrasi için de geçerli oIacagi,
Tasari Taslagimn 44'üncü maddesinin 1'inci fikrasi (a) ve (d) bentlerinin i 'inci
cümlesine il özel idaresinden sonra gelmek üzere "belediye" kelimesinin eklenmesinin
gerekli olacagi,
Tasari Taslagimn 45 ve vd. maddelerinde yer alan Türkiye KöylerBirligine iliskin
düzenlemelerin mahalli idare birlikleri hakkindaki temel kanun olan 5355 sayili Mahalli Idare
Birlikleri Kanunu kapsaminda düsünülmesinin uygulama birligi ve aym konuyu düzenleyen
farkli mevzuat yaratilmamasi açisindan uygun olacagi,
Tasari taslagimn 45'inci maddesinin 2'nci fikrasinda Türkiye Köyler Birliginin
organlari arasinda encümen yer almakta, aym maddenin 3'üncü fikrasimn (c) bendinde birlik
encümeninin çalisma esas ve usulleri hakkinda maddede hüküm bulunmayan hallerde bu
kanunun köy encümenine iliskin hükümlerinin uygulanacagi belirtilmektedir. Ancak, tasarinin
3'üncü maddesinin (c) bendinde ve 12'nci maddede belirtilen köyorganlari arasinda encümen
sayilmamistir. Bu nedenle maddeler arasindaki bu çeliskinin giderilmesinin uygun olacagi,
Tasari Taslagimn 45'inci maddesinin 4'üncü fikrasinda birlik baskanimn muhtarlara
iliskin hükümlere kiyasen düzenlendigi, ancak bu iki statünün görevin sona ermesine sebep
olabilecek 'göreve devamsizlik' bakimindan birbiriyle bagdasmadigi dikkate alinarak 5355
sayili kanunun 14'üncü maddesinin son fikrasi dogrultusunda düzenleme yapilmasimn
yerinde olacagi,
Tasari Taslaginin 45'inci maddesinin 8'inci fikrasindaki düzenleme 5355 sayili
Kanuna tabi ve Türkiye çapinda faaliyet gösteren diger birliklere iliskin düzenleme ile
çelismektedir.
Tasari Taslagimn 45'inci maddesinin 11'inci fikrasimn "yeni organlarin seçilinceye
kadar görevine devam etmesi yönünde düzenlenmesinin" yerel demokrasiye daha uygun
düsecegi,
Tasari Tasl~gimn 48'inci maddesinin 3'üncü fikrasindaki 'köyün gelirlerinin' köyün
bütün gelirlerini kapsadigi dikkate alinarak haciz yasagina dahil edilmesinin, genel ticari
hayata uygun düsmedigi, borcunu ödemeyen köy tüzel kisiliginin ise, görevlerini yerine
getirmek üzere yüklenici bulamayabilecegi,
Tasari Taslagimn 50'inci maddesinin 1'inci fikrasina "5393 sayili Belediye
Kanununda belirtilen esas ve usullere göre" ibaresinin eklenmesinin, ayni maddenin 2'nci
fikrasimn ise madde metninden çikarilmasinin yerinde olacagi,
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Tasari Taslaginin 52'inci maddesinin 4'üncü fikrasinda belirtilen :muafiyetin ülke
düzeyinde kurulan birlikleri de kapsar sekilde düzenlenmesinin uygun olacagi,
degerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
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