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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
Komisyonunuzda görüsülmekte olan Veteriner Hizmetleri Bitki Sagligi Gida ve Yem
Kanunu Tasarisi ile ilgili görüslerimiz asagiya arz edilmistir.
1-Tasari ile kanun kapsamindaki isyerlerinin açilmasi, ruhsatlandinlmasi ve denetlenmesine
dair yetkiler Merkezi Idareye aktarilmaktadir.
Oysa bu yetkiler, mahalli müsterek nitelikli hizmetlerle ilgili olup, gerek 5393 ve
gerekse 5216 sayili Kanunlarla Belediyelerimize ait yetkilerdir.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sartinin Özerk Yerel Yönetimin Kapsami baslikli
4'üncü maddesinin üçüncü fikrasinda" Kamu sorumluluklari genellikle ve tercihan vatandasa
en yakin olan makamlar tarafindan kullanilacaktir. Sorumlulugun bir baska makama
verilmesinde, görevin kapsam ve niteligi ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde
bulundurulmalidir." hükmü yer almaktadir.
Bu yetkilerin merkezi idareye alinmasi konusunda yeterli ve objektif gerekçelerin
bulunmadigi, hizmetin mahalli olusu ve vatandasa en yakin mercii tarafindan yerine getirilme
mecburiyeti dikkate alinarak, tasaridaki yetkilerin belediyelerimizde birakilmasinin yerinde
olacagi,
2-Tasarinin 31'inci maddesinin 10'uncu fikrasinda; tasarida yer alan görevlerin yerine
getirilebilmesi bakimindan "Yetki devri" öngörülmüs, ancak bu görevleri karsilamaya yetecek
kaynak düsünülmemistir. Yetkinin belediyelere devri halinde Anayasa'nin 127'nci maddesi
geregince belediyelere görevleri ile orantili gelir kaynaklari saglanina mecburiyetinin oldugu
dikkate alinarak, kanun kapsamindaki görevlerin icrasinda belediyelerin yetkilendirilmesi
halinde, kanun uygulamalarindan elde edilecek gelirlerin belli bir oraninin Belediyelere
aktarilmasinin uygun olacagi,
3-Tasari ile bulasici hayvan hastaliklari ve zararli organizmalarin kontrolü konusunda
belediyelerin Bakanliga yardimci olma mecburiyeti getirilmektedir. Yukarida belirtildigi
üzere Anayasa'nin 127'nci maddesi geregince belediyelere verilecek görevlerin kaynaginin da
düsünülmesi gerektigi degerlendirilmektedir.
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Geregini takdirlerinize arz ederim.
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