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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 .- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek,
hizmetlerin plân lı, programlı, et kin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 .- Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar.
Tanı mlar
MADDE 3 .- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Büyükşehir belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında
koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulu kları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve
malî ö zerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tü zel kişisini,
b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve
büyükşehir belediye başkanını,
c) İlçe beled iyesi: Büyükşehir beled iyesi sınırları içinde kalan ilçe beled iyesini,
d) İlk kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve
büyükşehir ilçe belediyeleriy le aynı yetki, imt iyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Büyükşehir Beled iyesinin Kuru luşu ve Sınırları
Kuruluş
MADDE 4 .- Belediye sın ırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre u zaklıktaki yerleşim
birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il beled iyeleri, fizikî yerleşim
durumları ve ekono mik gelişmişlik dü zeyleri de d ikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine
dönüştürülebilir.
Büyükşehir belediyesinin sınırları
MADDE 5 .- Büyükşehir belediyelerin in sınırları, adın ı ald ıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.
İlçe belediyelerin in sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımların ın sınırlarıd ır.
İlk kademe beled iyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.
Büyükşehir belediyesine katıl ma
MADDE 6 .- Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve
köylerin, büyükşehir belediyesine kat ılması konusunda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Bu duru mda
katılma kararı, ilgili ilçe veya ilk kademe beled iye meclisinin talebi ü zerine, büyükşehir beled iye meclisi
tarafından alınır.
İmar düzeni ve temel alt yapı h izmetlerin in zorunlu kıldığ ı duru mlarda, b irinci fıkrada belirtilen belediye
ve köyler, büyükşehir belediye meclisin in kararı ve İçişleri Bakanlığın ın önerisi ü zerine Bakan lar Kuru lu kararı
ile büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilir.
Büyükşehir belediyesi sın ırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve ü zerinde olan
belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönüşür. Diğer belediyeler ile köylerin tü zel kişiliğ i
kalkar. Tü zel kişiliğ i kalkan beled iyelerin katılacağı ve köylerin mahalle o larak bağlanacağı beled iyeler,
Bakan lar Kuru lu kararında belirtilir.
İlçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyükşehir belediye sınırları içine kat ılan belediyeler, büyükşehir
belediye meclisinde seçiliş sıralarına göre tespit edilecek ilçeler beşte bir, ilk kademeler onda bir oranında meclis
üyesi ile temsil edilirler. Tama ulaş mayan kesirler d ikkate alın maz. Bu duru m ilk mahallî idareler genel seçimine
kadar geçerlid ir. Bu belediyelerin başkanları hakkında 12 nci maddenin ikinci fıkrası hükü mleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Büyükşehir Beled iyesinin Görev, Yetki ve Soru mlulukları
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe beledi yelerinin görev ve sorumlul ukları
MADDE 7 .- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulu kları şunlardır:

a) İlçe ve ilk kademe beled iyelerin in görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plân ını, yıllık
hedeflerin i, yatırım programların ı ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıy la, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ö lçekte nazım imar plân ını yap mak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak;
büyükşehir içindeki beled iyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânların ı, bu
plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânların ı aynen veya değiştirerek
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plân ının yürürlüğe girdiğ i tarihten itibaren b ir y ıl içinde
uygulama imar plânların ı ve parselasyon plânların ı yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânların ı yap mak veya yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir beled iyesine verilmiş görev ve hizmet lerin gerekt ird iği pro je, yapım, bakım ve
onarım işleriyle ilgili her ö lçekteki imar p lânlarını, parselasyon plânların ı ve her türlü imar uygulamasını yapmak
ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri
kullan mak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alan lardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin
sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Beled iye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullan mak.
f) Büyükşehir ulaşım ana plânın ı yap mak veya yaptırmak ve uygulama k; ulaşım ve toplu taşıma
hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu ü zerinde işletilen her türlü
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerin i tespit etmek
ve işlet mek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verd iği t rafik düzenlemesin in gerekt ird iği
bütün işleri yürütmek.
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alan ındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak,
bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara
ilişkin yükü mlü lükler koy mak; ilân ve reklam asılacak yerle ri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan,
bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve nu maraları ile bunlar ü zerindeki binalara nu mara verilmesi işlerin i
gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerin i kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkın ma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzaların ın
korunmasın ı sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, mo lo z, ku m ve çakıl depolama alan larını, odun
ve kö mür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşın masında çevre kirliliğine me ydan vermeyecek
tedbirler almak; büyükşehir kat ı atık yönetim plânın ı yap mak, yaptırmak; katı at ıkların kaynakta toplanması ve
aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolan ması ve
bertaraf edilmesine ilişkin hizmet leri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işlet mek veya
işlettirmek; sanayi ve tıbbî at ıklara ilişkin h izmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işlet mek veya işlettirmek; deniz araçların ın atıklarını toplamak, toplatmak, arıt mak ve bununla ilg ili gerekli
düzenlemeleri yap mak.
j) Gıda ile ilgili olan lar dâhil b irinci sın ıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek
ve içecek maddelerinin tahlillerin i yap mak ü zere laboratuvarla r kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili o lduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmet lerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yap mak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya
ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan
barınakları, kütüphane, mü ze, spor, din lence, eğlence ve benzeri yerleri yap mak, yaptırmak, işlet mek veya
işlettirmek; gerektiğ inde amatör spor ku lüplerine malzeme ver mek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar
arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclis kararıy la ödül vermek.
n) Gerektiğ inde sağlık, eğit im ve kültür h izmet leri için b ina ve tesisler yapmak, kamu kuru m ve
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımın ı yapmak ve gerekli malzeme
desteğini sağlamak.
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarih î dokunun ve kent tarihi bak ımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korun masını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımın ı yap mak, korunması mü mkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmet lerini yürüt mek ve bu amaçla gerekli t esisleri kurmak,
kurdurmak, işlet mek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil
toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmet lerini yürüt mek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işlet mek; derelerin ıslah ını yap mak; kaynak suyu veya arıt ma sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanların ı tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işlet mek, işlettirmek, defin ile ilg ili hizmet leri
yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yap mak, yaptırmak, işlet mek veya işlettirmek, imar p lânında
gösterilen yerlerde yapılacak o lan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili p lânlamaları ve diğer hazırlıkları
büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek;
itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit
etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuru luşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afet lere
karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmet leri yürüt mek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işlet mek veya işlettir mek, bu hizmetleri yürütürken
üniversiteler, yüksek o kullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplu m ö rgütleri ile işbirliği yap mak.
y) Merkezî ısıt ma sistemleri kurmak, ku rdurmak, işlet mek veya işlettirmek.
z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek
ve yıkmak.
Büyükşehir belediyeleri b irinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerin i, imar plân larına uygun olarak
kullan mak ve ilgili beled iyeye bild irmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini
belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, b irlikte yapabilirler.
İlçe ve ilk kademe belediyelerin in görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile b irinci fıkrada sayılanlar dışında
kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullan mak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plân ına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna
taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, u mu ma açık istirahat ve eğlence yerlerin i
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirt ilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlen me ve eğlence yerleri ile parkları yapmak;
yaşlılar, ö zürlü ler, kad ınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmet ler sunmak; mesleki eğitim ve
beceri kursları açmak; sağlık, eğ itim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kü ltür ve tabiat
varlıkları ve tarihî dokuyu koru mak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
geliştirilmesine ilişkin h izmetler yap mak.
e) Defin ile ilg ili hizmet leri yürüt mek.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakan lığ ına ve organize sanayi
bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulu klar bu Kanun kapsamı d ışındadır.
Alt yapı hizmetleri
MADDE 8 .- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmet lerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla
büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kuru m
ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir
ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon
merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla
ilg ili kamu kuru mu n iteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun)
temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Alt yapı koord inasyon merkezi, kamu kuru m ve kuruluşları ile ö zel kuru luşlar tarafından büyükşehir
içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkın ma p lânı ve y ıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak
programları b irleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kuru m ve kuru luşları ile ö zel kuruluşlar
alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek
zorundadırlar. Kesin programlarda b irden fazla kamu ku ru m ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması
gerekenler ortak programa alın ır. Ortak programa alınan alt yapı hizmet leri için belediye ve diğer bütün kamu

kuru m ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak
alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
Ortak programa alınan hizmetler için kamu kuru m ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin
bulunmadığın ın bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu
hizmetler için kaynak ayrılab ilir. Kamu kuru m ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmet leri için harcanan
miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranın ı da d ikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek
belediye veya ilg ili bağlı kuru luşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kuru m veya kuru luşu,
büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.
Ortak programa alın mayan yatırımlar için bakanlıklar, ilg ili belediye ve diğer kamu kuru m ve ku ruluşları
alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, beled iye ve
bütün kamu kuru m ve ku ruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Alt yapı koord inasyon merkezinin çalış ma esas ve usulleri ile bu kurullara kat ılacak kamu kuru m ve
kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakan lığ ı,
çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına iliş kin
kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Dev let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığın ın görüşünü alır.
Ul aşım hizmetleri
MADDE 9 .- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıy la, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiğ i
kişin in başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kuru m ve kuruluş temsilcilerin in kat ılacağ ı ulaşım
koordinasyon merkezi kurulu r. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi b elediyesini ilgilendiren
konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kuru mu niteliğindeki meslek kuru luşların ın (oda üst
kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alın ır.
Bu Kanun ile büyükşehir beled iyesine verilen trafik hizmet lerini p lânlama, koordinasyon ve güzergâh
belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayıs ının tespitine ilişkin yetkiler
ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik ko misyonunun yetkileri u laşım koordinasyon merkezi tarafından
kullanılır.
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu
kuru m ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlay ıcıd ır.
Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kuru llara katılacak kamu kuru m ve kuru luş
temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönet melikle belirlenir.
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulan masında, 13.10.1983 tarihli ve
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükü mleri uygulanma z.
Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve i mtiyazları
MADDE 10.- Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe beled iyeleri; görevli o ldukları konularda bu Kanunla birlikte
Belediye Kanunu ve diğer mev zuat hükü mleri ile ilgisine göre beled iyelere tanınan yetki, imt iyaz ve
muafiyetlere sahiptir.
Büyükşehir belediyesinin i mar denetim yetkisi
MADDE 11.- Büyükşehir beled iyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerin in imar uygulamalarını denetlemeye
yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilg ili her türlü b ilg i ve belgeyi istemey i, incelemeyi ve gerektiğ inde bunların
örneklerin i almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü b ilg i ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar
uygulamaların ın denetiminde kamu kuru m ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kuru mu n iteliğindeki
meslek kuruluşlarından yararlan ılab ilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili beled iyeye üç ayı geçmemek
üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik
ve aykırılıkları g idermeye yetkilidir.
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem
yapılmak ü zere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç a y
içinde giderilmediğ i takd irde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarih li ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci
maddelerinde belirt ilen yetkilerini ku llan ma hakkın ı haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Büyükşehir Beled iyesinin Organları
Büyükşehir belediye meclisi
MADDE 12.- Büyükşehir beled iye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.
Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir beled iye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer
belediyelerin başkanları, büyükşehir beled iye meclisinin doğal üyesidir.
Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer
hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
Meclis toplantısı
MADDE 13.- Büyükşehir beled iye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen
günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ay ı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, d iğer toplantıların süresi en çok beş gündür.
Mutat toplantı yeri d ışında toplanılmasın ın zo runlu olduğu durumda üyelere önceden bilg i vermek
kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri
ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.
Meclis kararlarının kesinleşmesi
MADDE 14.- Büyükşehir beled iye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararların ı, y edi gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek ü zere belediye meclisine iade edebilir.
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen ka rarlar kesinleşir.
Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesin leşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya
başvurabilir.
Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine
gönderilir. Mü lkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.
Mülkî idare amiri huku ka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yarg ı mercilerine
başvurabilir.
İlçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olan lar d ışındaki karar ları dayanak
belgeleriyle b irlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir beled iye başkanı, yedi gün içinde,
gerekçesini de belirterek huku ka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesin i isteyebilir. İlgili meclis, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir.
Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen
kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.
Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe beled iye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar,
kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar p lânına uygunluğu
yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edild ikten sonra büyü kşehir belediye başkanına gönderilir.
İhtisas komisyonları
MADDE 15.- Büyükşehir beled iye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilecek en
az beş, en çok doku z kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.
İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlan ması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık ko misyonu, çevre ve sağlık
ko misyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor ko misyonu ile ulaşım ko misyonunun
kurulması zorunludur.
Meclis toplantısını müteakip imar ko misyonu en fazla on işgünü, diğer ko misyonlar ise beş iş günü
toplanarak kendisine havale ed ilen işleri sonuçlandırır. Ko misyon bu sürenin sonunda raporunu meclise
sunmadığı takd irde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır.
Ko misyon çalış malarında u zman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilg ili o lmak ü zere;
kuru m temsilcileri, kamu ku ru mu niteliğindeki meslek kuru luşları, ü niversitelerin ilgili bölü mlerinin, sendikalar
(oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde
konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplu m örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı
olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildireb ilir.
İhtisas komisyonlarının görev alan ına giren işler bu ko misyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir
belediye meclisinde karara bağlan ır.

Ko misyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi
tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.
Büyükşehir belediye encümeni
MADDE 16.- Büyükşehir beled iye encümeni, beled iye başkanının başkanlığ ında, belediye meclisinin her
yılın ilk o lağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir y ıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile b iri genel sekreter,
biri malî hizmet ler birim amiri o lmak ü zere belediye başkanının her y ıl birim amirleri arasından seçeceği beş
üyeden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığ ı toplantılarda, encü men toplantılarına genel sekreter başkanlık eder.
Büyükşehir belediye encü menin in başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamın ın Dev let
memu r aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir.
Encü menin memu r üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.
Büyükşehir belediye başkanı
MADDE 17.- Büyükşehir beled iye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin
temsilcisid ir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir beled iyesi
sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.
Büyükşehir belediye başkan vekili, Beled iye Kanunundaki usullere göre belirlen ir. Ancak, büyükşehir
kapsamındaki ilçe ve ilk kademe beled iye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.
Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları görevlerin in devamı
süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; p rofesyonel spor klüplerinin
başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri
MADDE 18.- Büyükşehir beled iye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Beled iye teşkilat ının en üst amiri o larak beled iye teşkilât ını sevk ve idare et mek, beldenin ve
belediyenin hak ve menfaat lerini koru mak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kuru msal stratejilerin i
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak.
c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümen ine başkanlık et mek, bu organların kararların ı uygulamak.
d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmet lerin etkin ve verimli b ir şekilde
uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işlet melerinin et kin ve verimli yönetilmesini sağlamak,
büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işlet melerinin bütçe tasarıların ı, bütçe üzerindeki değişiklik
önerilerin i ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
f) Büyükşehir beled iyesinin hak ve menfaat lerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleş me yap mak, karşılıksız
bağışları kabul et mek ve gerekli tasarruflarda bulun mak.
h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve res mî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil et mek,
belediye ve bağlı kuru luş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
i) Belediye personelin i atamak, beled iye ve bağlı kuru luşların ı denetlemek.
j) Gerektiğ inde bizzat nikâh kıy mak.
k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiğ i görev ve yetkilerden büyükşehir be lediyesi görevlerine
ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri ku llan mak.
l) Gerektiğ inde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına
devretmek.
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullan mak, ö zürlü lerle ilg ili faaliyetlere destek
olmak üzere özü rlü merkezleri oluşturmak.
Büyükşehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerin i devret meleri
için büyükşehir beled iye başkanının uygun görüşü aranır.
Belediye başkanlığının sona ermesi
MADDE 19.- Belediye Kanunundaki hükü mler saklı kalmak kaydıy la büyükşehir belediye meclisinin
feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının görev lerine
Danıştay kararıyla son verilir.

Danışmanlar
MADDE 20.- Nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde
beşi geçmemek ü zere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danış man olarak görev lendirileceklerin en az dört
yıllık yü ksek öğrenim kuru mlarından mezun olması şarttır. Danışman o larak görevlendirilme, memu riyete geçiş,
sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil et mez. Danışman ların
görev süreleri sözleşme süresi ile sın ırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz.
Danışman lara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık
miktarının % 75'ini aşmamak ü zere belediye meclisinin belirlediğ i miktarda brüt ücret ödenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Büyükşehir Beled iyesi Teşkilâtı ve Personeli
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı
MADDE 21.- Büyükşehir beled iyesi teşkilât ı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire
başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.
Birimlerin kurulması, kald ırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.
Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmet lerin etkili ve verimli b ir şekilde
yürütülebilmesi için, genel sekretere yard ımcı o lmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki büyükşehir
belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir.
Büyükşehir belediyesinde hizmet lerin yürütülmesi belediye başkanı ad ına onun direktifi ve sorumluluğu
altında mev zuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik p lânına ve yıllık programlarına uygun
olarak genel sekreter ve yard ımcıları tarafından sağlanır.
Personel istihdamı
MADDE 22.- Büyükşehir beled iyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden
müdür ve üstü unvanlı olan lar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisin in bilgisine sunulur.
Genel sekreter, beled iye başkanının teklifi ü zerine İçişleri Bakan ı tarafından atanır. Genel sekreter
kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sın ıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yard ımcısı
kadrosuna atananlar ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilg ili mevzuatında öngörülen tüm haklardan
aynen yararlanırlar.
Büyükşehir belediyesi daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanla rın ın yararlandığı makam
ve görev tazminatından aynen yararlanırlar.
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı duru mlarına göre toplam
memu r sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) göst erge rakamı ile
çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek ü zere hastalık ve y ıllık izin leri dahil olmak üzere, çalıştıkları
sürelerle orantılı olarak encümen kararıy la yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Malî Hü kü mler
Büyükşehir belediyesinin gelirleri
MADDE 23.- Büyükşehir beled iyesinin gelirleri şunlardır:
a) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı ü zerinden ilçe ve ilk kademe beled iyelerine verilen
paylardan Bakan lar Kuru lu tarafından belirlenecek o ranlar içinde ayrılarak İller Bankası tarafından gönderilecek
pay.
b) Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden Maliye
Bakan lığ ı tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilg ili büyükşehir beled iyesine yatırılacak % 5 pay .
c) 2464 sayılı Beled iye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil
olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğ lence Verg isinin % 20’si müşterek bahislere konu
olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe
belediyelerine ayrıld ıktan sonra kalan % 50'si.
d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlen me yerleri ile yeşil
sahalar içinde tahsil ed ilecek her türlü beled iye vergi, resim ve harçları.
e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirt ilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar
üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücret leri.
f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve
ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si.

g) Hizmetlerin büyükşehir beled iyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununda belirt ilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları.
h) Kira, faiz ve ceza gelirleri.
i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları.
j) Bağ lı ku ruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile g iderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak
gelirler.
k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılât ından büyükşehir belediye meclisi tarafından
belirlenecek oranda alınan hisseler.
l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşın maz mal gelirleri.
m) Yapılacak hizmet ler karşılığı alınacak ücretler.
n) Şart lı ve şartsız bağışlar.
o) Diğer gelirler.
Bakan lar Kuru lu, birinci fıkran ın (b) bendindeki % 5 pay oranını iki kat ına kadar artırmaya veya kanunî
haddine indirmeye yetkilidir. Bu payın %75'i bu tutardan düşülerek doğrudan ilg ili belediye hesabına, kalan
%25'i ise büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılır. Hesaplama ve dağıt ım işlemleri Maliye
Bakan lığ ınca yapılır.
Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve
benzeri malî yükü mlü lüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini
zaman ında yatırmadıkları takd irde, ilgili beled iye veya bağlı kuruluş un talebi üzerine söz konusu tutar, İller
Bankası tarafından, yükü mlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin
hesabına aktarılır. Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmini ile ilgili olarak
büyükşehir belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe beled iyeleri
hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel
müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır.
Büyükşehir belediyesinin gi derleri
MADDE 24.- Büyükşehir beled iyesinin giderleri şunlardır:
a) Beled iye hizmet binaları ve tesislerin temin i, bakım ve onarımı için yapılan giderler.
b) Belediye personeline ve beled iyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur
hakkı, yolluklar, h izmete ilişkin eğ itim ile d iğer g iderler.
c) İlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuru luşlara yapacakları yardımlar ve ortak proje g iderleri.
d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım g iderleri.
e) Beled iye zab ıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak g iderler.
f) Verg i, resim, harç, katılma payı, h izmet karşılığ ı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için
yapılacak g iderler.
g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı
giderleri.
h) Mezarlıkların tesisi, korun ması ve bakımına ilişkin giderler.
i) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özü rlü lere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
k) Dava takip ve icra g iderleri.
l) Temsil, tören, ağ ırlama ve tanıt ım g iderleri.
m) Avukatlık, danış manlık ve denetim ödemeleri.
n) Kamu yararı görülen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu sektörü, ö zel sektör ve sivil toplu m
örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmet ler ve d iğer pro je giderleri.
o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel et kin likler için yapılan giderler.
p) Büyükşehir belediye hizmet leriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması g iderleri.
r) Kanunla verilen görevler ve hizmet lerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
Büyükşehir belediye bütçesi
MADDE 25.- Büyükşehir beled iye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe beled iyelerinden gelen bütçeler
büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve h izmetler arasında bütünlük
sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe beled iye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı
döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlan ır ve tek bütçe hâlinde bastırılır.

Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerin in bütçelerin i kabul ederken;
a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıka rmaya veya
değiştirmeye,
b) Belediyenin tahsile yetkili olmad ığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar ü zerinde veya altında
belirlen miş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye,
c) Kesin leşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye,
d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye,
Yetkilidir.
Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on
gün içinde Danıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, it irazı otuz gün içinde karara bağlar.
Bütçenin hazırlan ması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Beled iye Kanunu hükümleri uygulanır.
Şirket kurulması
MADDE 26.- Büyükşehir beled iyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mev zuatta
belirt ilen usullere göre sermaye şirketleri kurab ilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşların da yöneticilik
sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi,
kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerin i işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %
50’sinden fazlasına ortak o lduğu şirketler ile bu şirket lerin % 50’sinden fazlasına ortak o lduğu şirketlere, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle
işletilmesini devredebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükü mler
Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordi nasyon
MADDE 27.- Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmet lerin yerine getirilmesi bakımından
uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe beled iyeleri
arasında hizmet lerin yürütülmesiyle ilgili iht ilâf çıkması duru munda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve
düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
Yeni kurulan büyükşehir beled iyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültü rel
tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki d iğer beled iyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar
büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
Büyükşehir belediyesi mücav ir alanların ın ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasındaki b ölüşümü büyükşehir
belediye meclisince yapılır.
Büyükşehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmet leri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve
hizmet alan larını d ikkate alarak, bu hizmet lerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki d iğer beled iyele r
arasında dengeli olarak yürüt mek zo rundadır. İlçe veya ilk kademe beled iyelerine ait görevlerden bir veya
birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılan mak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisin in
kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir.
Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile ortak pro jeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir.
Büyükşehir belediyesi, kesinleş miş en son yıl bütçe gelirinin % 3’ünü aşmamak ve bütçede ödeneğ i ayrılmış
olmak şartıyla, ilgili beled iyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye
başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe ve ilk kademe belediyelerine malî ve aynî yard ım yapabilir.
Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacın ı
karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.
Yapılacak herhangi b ir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuru luşlarından bir veya birkaçın ı aynı
anda ilgilendird iği ve tek elden yapılmasın ın maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı duru mlarda, büyükşehir
belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birin in yap masına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilg ili diğer
kuru mu ilg ilendiren kıs mına ait harcama tutarı o kuru mun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak
olarak gösterilir.
Diğer hükümler
MADDE 28.- Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine
göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanır.
Değiştirilen hükümler
MADDE 29.- 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4.- Büyükşehir beled iye başkanının seçiminde, seçim çevresi büyükşehir belediye sınırları içid ir.
Büyükşehir belediye sın ırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediye başkanı ve belediye meclis üyelerin in
seçimlerinde seçim çevreleri, ilçe ve ilk kademe beled iyesinin sınırları içidir .
MADDE 30.- 2972 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (a) bendindeki "her ilçe" ibaresinden sonra
gelmek üzere "ve ilk kademe belediyesi" ibaresi eklen miştir.
Yürürlükten kal dırılan hükümler
MADDE 31.- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyeler inin Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile aynı Kanunun ek ve değişiklikleri;
9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasın ın (a) bendinin üçüncü
paragrafı yürürlükten kald ırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1.- Büyükşehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe gird iği tarihten itibaren en geç iki
yıl içinde büyükşehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar plân larını yapar veya yaptırır.
GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiğ i tarihte; büyükşehir belediye sın ırları, İstanbul ve
Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıd ır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik b inası merkez kabul edilmek
ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıy la, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi
kilo metre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilo metre, nüfusu
ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilo metre o lan dairen in sınırı büyükşehir belediyesinin
sınırın ı o luşturur.
Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe
belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanununun belediyelerin tüzel
kişiliklerin in kaldırılmasına veya başka bir belediyeye kat ılmasına ilişkin hükü mleri uygulan maz.
Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan
mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlen ir. Orman
köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak o rmanlarla ilgili d iğer kanun hükümleri saklı kalmak ü zere bu köyler
imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmet lerini
yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir.
Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan
belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde
bulunan köylerden; birinci fıkrada belirt ilen mesafelerin dışında kalan beled iye ve köyler, bu Kanunun yayımı
tarihinden it ibaren alt ı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin taleb i ü zerine büyükşehir belediy e
meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığ ının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir beled iye
sınırları içine alınabilir. Bu köy lerin mahalle o larak hangi ilçe veya ilk kademe beled iyesine katılacakları aynı
meclis kararında gösterilir.
Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan beled iyelerin sınırlarında yerleşim dü zeni gerekleri
dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden it ibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi
üzerine İçişleri Bakan lığ ınca gerekli değişiklikler yapılabilir.
Büyükşehir belediye sın ırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe
belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler
genel seçimine kadar görevlerine devam ederler.
Tüzel kişiliğ i kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları beled iyeye
devredilir.
Büyükşehir belediye kapsamına alın ma nedeniyle meydana gelecek mü lki sınır değişiklikleri katılma
durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülü r.
GEÇİCİ MADDE 3.- Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50'sinden
fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirket lerin; 30.6.2004 tarihi it ibariy le kamu kuru m ve kuruluşlarına olan
kamu ve özel huku ka tabi alacakları, bunların diğer kamu kuru m ve kuru luşlarına o lan borçlarına karşılık o lmak
üzere bu Kanunun yayımın ı izleyen alt ı ay içinde mahsup edilir. Bu madde kapsamındaki alacak ve borç ifadesi
bu alacak ve borçlara ilişkin fer’ileri ve cezaları da kapsar.
Yu karıdaki fıkra kapsamında yer alan kuruluşların mahsup işlemine konu olan veya olmayan borçları,
genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak payların ın % 40'ın ı geçmemek ü zere kesinti yapıla rak tahsil
edilir.
Bu maddeye göre yapılacak mahsup ve kesinti işlemleri yılı bütçe kanunları ile ilişkilendirilmeksizin ilg ili
kuruluş ile u zlaş ma ko misyonu tarafından belirlen ir; Hazine Müsteşarlığının bağlı o lduğu Bakanın önerisi

üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlan ır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluşların borç ödeme
kapasitelerin i de dikkate alarak ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen kıs ma Kanunun yayımın ı
izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulat mamaya, bu borçların fer’i ve cezalarını geçmemek üzere indirim
yapmaya yetkilidir.
Uzlaş ma ko misyonu Hazine Müsteşarlığın ın bağlı olduğu Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan
ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığ ı, Devlet Plan lama Teşkilat ı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Say ıştay
Başkanlığı ve İller Bankasından birer temsilciden oluşur. Büyükşehir belediyeleri için ayrıca uzlaş ma ko misyonu
kurulmaz. Belediyeler için kurulan ko misyon büyükşehir belediyeleri için de görev yapar.
GEÇİCİ MADDE 4.- Bu Kanunun yayımı tarihinde profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapan
veya yönetiminde bulunan belediye başkanları, en geç 1.1.2005 tarih ine kadar bu kulüplerin başkanlığından ve
yönetimindeki görevlerinden ayrılırlar.
Yürürlük
MADDE 32.- Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1.1.2005 tarih inde, aynı
maddenin ikinci fıkrası yayımını izleyen ay başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kanun No. 5217
Kabul Tarihi : 14.7.2004
MADDE 1 . — 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden
sonra gelen paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İlg ili idare tarafından sözleş meler gereği tüzel kişilere yapılan gelir payı aktarmaları düşüldükten sonra
Türkiye Cu mhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak bir özel hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlardan
ret ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, Dış Ticaret Müsteşarlığ ı merkez ödemelerini yapan merkez
saymanlığ ı hesabına yatırılır. Merkez saymanlık hesabına yatırılan meblağ bütçeye gelir kaydedilir.
Türkiye Cu mhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan özel hesabın işleyişine ilişkin usul ve esaslar
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gelirlerin zaman ında yatırılmaması halinde 6183 sayılı A mme A lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
MADDE 2 . — 28.5.1970 tarih li ve 1264 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Hazinece tedavüle çıkarılacak madenî paraların itibarî değerleri tedavüle çıktığ ı yılda bütçeye
gelir kaydedilir. Tedavülden geri çekilecek paraların itibarî değerleri ile bu Kanun gereğince çıkarılacak
paraların basılması için yapılacak harcamalar Hazine Müsteşarlığ ı bütçesine konulacak öden ekten karşılanır.
MADDE 3 . — 28.3.2002 tarih li ve 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Müsteşarlıkça yabancı ülkelere, bu ülkelerdeki kuru m ve kuru luşlar ile uluslararası kuru luşlara sağlanan
danışmanlık hizmet lerinden elde edilecek gelirlerle, yasal hakları Müsteşarlığa ait olup da yabancı ülkelere, bu
ülkelerdeki kuru m ve kuru luşlarla u luslararası kuruluşlara ücreti karşılığında ku llandırılan ve/veya satılan
yazılım ve benzeri varlıklardan elde edilecek gelirler bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 4 . — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen miştir.
EK MADDE 79. — Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:
a) Harp malullerine.
b) Şehit dul ve yetimlerine.
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerin in uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında
görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtaların ın sebep ve tesiriyle vazife malû lü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları ile askeri harekâtı gerekt iren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı
Kuvvetlerle b irlikte veya ayrı olarak görevlendirilen lerden bu görevlerin çeşit li sebep ve tesirleriyle vazife
malûlü sayılan jandarma ve emn iyet mensupları ile sivil görevlilere.
d) (c) bendinde belirt ilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriy le ölen lerin dul
ve yetimlerine.

Hak sahiplerine, yukarıda yazılı duru mlar sebebiyle, sosyal güvenlik kuru mlarınca aylık bağlan masına
esas olan tarihten geçerli olmak ü zere mü racaat tarih ini izleyen yılın en geç ilk üç ay ı içinde T.C. Emekli Sandığ ı
tarafından ek ödeme yapılır. Ay farkları yıllık miktarın onikiye bölün mesi suretiyle hesaplanır.
Her y ıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması
gereken yılın ilk dönemindeki Dev let memuru ay lıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak
tutardır.
Malûllük Derecesi

Göstergeler

1

40 000

2

36 000

3

31 000

4

28 000

5

25 000

6

22 000

(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere b irinci derece malû llere uygulanan gösterge üzerinden;
bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına
göre dul ve yetim aylığı ald ıkları sürece ödeme yapılır.
Harp veya vazife malû lü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son
yıldaki pay tutarın ın beş katı, b ir defaya mahsus olmak şartıy la kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara
eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.
Yu karıda sayılan şehit ve malûllerin çocuklarına; ilköğretim öğrencileri için (1000), lise öğrencileri için
(1500) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2000) gösterge rakamlarının memu r ay lık katsayısı ile çarp ımı
sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğ itim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere
ekim ayında toptan ödenir.
Bu maddeye göre yapılan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Yu karıda sayılanlar, 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal
tesislerden yararlandırılırlar.
Bu madde hükü mlerine göre yapılacak eğit im ve öğretim yard ımı ile 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı
Kanun hükümlerine göre yaptırılmış olan sosyal tesislerin bakım, onarım ve işleti lmesine ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle düzen lenir.
MADDE 5 . — 4.11.1981 tarih li ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklen miştir.
EK MADDE 25. — Bu Kanunun 55 inci maddesine göre yüksek öğretim kuru mları adına tapuda kayıtlı
taşınmazların kiralan ması, satılması ve işlet ilmesi suretiyle elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıt lı olup,
yüksek öğretim kuru mlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların ü zerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak
hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralan ması ve işletilmesi suretiyle elde
edilecek gelirlerin tamamını ilg ili yüksek öğretim kuru munun her çeşit mal ve hizmet alımlarında ve sermaye
harcamalarında (yüksek öğretim kuru mları adına tapuda kayıtlı taşın mazların satılması suretiyle elde edilen
gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak ü zere b ir yandan özel gelir, d iğer yandan mevcut
veya yeni açılacak tertibe ö zel ödenek kaydet meye Maliye Bakanı yetkilidir. Sermaye g iderleri, yılı yatırım
programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin y ılı içinde harcanmayan kıs mı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve
ödenek kaydolunur.
Hazine adına kayıt lı olup yüksek öğretim ku ru mlarına tahsis edilmiş taşınmaz mallar üzerinde ilg ili
yüksek öğretim kuru mlarının teklifi ü zerine, öğrenci yurt b inası ve müştemilatı yaptırılmak ü zere mülkiyetin
gayri aynî hak tesis edilebilir.
MADDE 6 . — 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hü kmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde
eklen miştir.
EK MADDE 2. - Sağlık Bakan lığ ınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün
üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlü k belgesi ile permi ve sertifikalar ü zerinden ellimilyon liradan az,
onbeşmilyar liradan çok o lmamak ü zere Maliye Bakanlığın ın görüşü üzerine Sağ lık Bakanlığ ınca belirlenecek
tarifelere göre ruhsatlandırma bedeli alınır. Bu tarifeler her y ıl 213 sayılı Verg i Usul Kanununa göre belirlenen
yeniden değerleme o ranında artırılır. Bakan lık Merkez Say manlığınca tahsil ed ilen bu tutarlar bütçeye gelir
kaydedilir.

MADDE 7 . — 23.2.1995 tarih li ve 4077 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"kaydedilen özel ödenekten" ibaresi "bütçede öngörülen ödenekten" olarak, ikinci ve beşinci fıkralarında yer
alan "bütçeye özel gelir" ibareleri "bütçeye gelir" olarak, 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "özel
ödenekten" ibaresi "ödenekten" olarak ve "bütçeye özel gelir" ibaresi "bütçeye gelir" olarak ve 29 uncu maddesi
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 29. — Reklam Kurulu, Tü ketici Konseyi ve tüketici sorunları hakem heyetlerinin faaliyetlerine
ilişkin masraflar, Bakan lığ ın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar ile en yüksek
Devlet memu ru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek şartıyla usul ve esasları Maliye Bakanlığ ının
uygun görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek miktarlarda personele yapılacak ek
ödemeler Bakan lık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Personele (sözleş meli personel dahil) yapılacak ek ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin
hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga verg isi hariç herhangi bir verg i ve kesinti yapılmaz.
MADDE 8 . — 13.4.1994 tarih li ve 3984 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan tutarlar y ıl sonunda Maliye
Bakan lığ ı Merkez Say manlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Yu rt içinde kü ltür ve
tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kü ltür varlıklarının korun ması ve ihyası amacıyla her yıl Kültür ve Turizm
Bakan lığ ı bütçesine bir önceki yıl bütçeye gelir kaydedilen tutardan az olmamak ü zere ayrıca ödenek konulur.
Bu ödenek doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşlet mesi Merkez Müdürlüğü hesabına
aktarılır.
MADDE 9 . — 23.1.1986 tarih li ve 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mü lga (e)
bendinden sonra gelen paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığ ı Merkez Say man lık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yatır ılan bu tutarlar bütçeye
gelir kaydedilir. Sinema sanayi ve müzik sanatının geliş mesine kat kıda bulun mak, sinema ve mü zik sanatını
desteklemek, tarihi ve kü ltürel zenginliklerin tanıtılması, fikrî haklara tecavüzün önlenmesi ile denetleme kurulu
ve alt ko misyonlarda görev alanlara mevzuatı gereğince ödeme yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı
bütçesine bir önceki yıl bütçeye gelir kaydedilen tutardan az olmamak üzere açılacak yeni b ir tertibe ayrıca
ödenek konulur.
MADDE 10. — 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"Bu Kanunla Bakan lığa verilen görevlerin gerçekleştirilmesi amacıyla personel giderleri hariç her türlü carî,
yatırım ve transfer giderleri ile huzur haklarının ödenmesinde kullanılmak ü zere ;" ibaresi madde metninden
çıkarılmış ve aynı fıkranın son paragrafı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tarım ve Köy işleri Bakan lığ ı Merkez Sayman lık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Yat ırılan bu tutarlar
bütçeye gelir kaydedilir.
Bu madde uyarınca yapılacak tahsilata ilişkin usul ve esaslar ile ödenecek huzur hakları Maliye
Bakan lığ ının uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlen ir.
MADDE 11. — 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasın ın son
paragrafı " Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Merkez Say manlığı hesabına yatırılır ve bütçeye gelir
kaydedilir." o larak değiştirilmiştir.
MADDE 12.—- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Sigorta yaptıranların, sigorta şirket lerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki tutar, sigorta
şirketi tarafından tahsil edild iği ay ı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Say manlığ ı
hesabına yatırılır. Yat ırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 13. — 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Ek Madde 2. — Yurt d ışında çalışan askerlik yükü mlülerin in yabancı ülke parası ü zerinden yaptıkları
ödemeler, Tü rkiye Cu mhuriyet Merkez Bankasında Hazine adına açılacak ö zel döviz hesabına Euro olarak
kaydedilir. Bu tutarlar transfer tarih indeki döviz alış kuru ü zerinden Türk Lirasına çevrilerek Maliye Bakanlığı
Merkez Say man lığ ı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 14. — 6.8.1997 tarih li ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasın ın (b) ve (c)
bentleri ile üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 nci maddesine
göre alınacak yiyecek bedelleri,
c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı ve noter harçlarının
ilg ili yıl bütçesi gelir tah min i tutarının % 35’ine tekabül eden miktarda İşyurtları Kuru muna aktarılmak ü zere
Adalet Bakan lığ ı bütçesine konulacak ödenek,
Yu karıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre elde edilen gelirler, İşyurtları Kuru munun, İşyurtları Yü ksek
Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarına yatırılır. (c) bendine göre bütçeden tahsis edilen
ödenekler, her ayın başında 1/12 oranında serbest bırakılmak suretiyle kullandırılır.
İşyurtları Kuru mu bütçesinden, İşyurtları Kuru mu Yüksek Kuru lunca belirlenen miktar ve esaslar
dahilinde; Kuru mun h izmet ve çalış maların ın yürütülmesiyle ilg ili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat,
kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onarımı, işlet ilmesi ve diğer tü m giderleri ile Bakan lık merkez ve taşra
teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının b ina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü iht iyaçları için
harcama yapılabilir. Harcan mayan kısımlar, İşyurtları Kuru munun ertesi yıl bütçesine devredilir. Şu kadar ki,
ceza ve infaz kuru mları ve tutukevlerinin ihtiyacı için ayrılacak tu tar, işyurtları ö z gelirlerinin % 90’ından az
olamaz.
MADDE 15.—- 12.4.2001 tarihli ve 4645 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Satılan taşıtlar ile makine, teçhizat, silah ve h izmetten elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 16. — 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 10
uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna göre yapılan satışlardan elde edilen Türk Lirası ve dö viz karşılığ ı tutarlar, bütçeye gelir
kaydedilir.
Birinci ve ikinci fıkralara göre satışlardan elde edilen gelirler bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 17. — 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Kanunun;
a) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasın ın sonuna "Özel hesapta toplanan bu tutarların dörtte biri Kü ltür ve
Turizm Bakanlığı Merkez Say man lığ ı hesabına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir." cü mlesi eklen miş, üçüncü
fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu hesapta kalan miktarlar fikrî mü lkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
yürütülmesi amacıyla ku llan ılır. Bu hesapta kalan miktarın dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kü ltür
ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlen ir. Yu rt içindeki ve yurt d ışındaki kültür mirasının
korunmasına yönelik faaliyetler için Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur.
b) Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 7. — Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesi uyarınca alınacak kayıt ve tescil ücretleri,
b) 41 inci maddesi uyarınca alınacak u zlaştırma ko misyonu başvuru ücretleri,
c) 81 inci maddesi uyarınca tahsil edilecek bandrol ücretleri,
Kültür ve Turizm Bakanlığ ı Merkez Say man lık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Bandrol yaptırılması için gerekli ödenek Bakan lık bütçesine konulur.
41 inci madde uyarınca kurulacak ko misyonlarda görev yapan komisyon üyelerine, yılda on toplantı
gününden fazla o lmamak ü zere her toplantı günü için (2000) gösterge rakamının memu r aylık katsayısı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden toplantı ücreti Bakan lık bütçesinden ödenir.
MADDE 18. — 6.6.2002 tarih li ve 4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) nu maralı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
4. Bakanlar Ku rulu, bu madde uyarınca ö zel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları
topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilid ir.
MADDE 19. — 9.6.1958 tarih li ve 7126 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
38 inci maddesinde geçen "ve/veya özel o larak kaydedilen tutarlardan" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
Madde 36. — Bu Kanuna göre alınan bağış ve yardımlar İçişleri Bakan lığ ı Merkez Say man lık Müdürlüğü
hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.
Afet durumlarında, ilgili sayman lık hesaplarından acil ihtiyaçları karşılamak amacıy la gerekli işlemler ve
belgeler daha sonra tamamlan mak ve mahsubu bütçede öngörülen ödenekten yapılmak üzere gerekli sayıda
personele ayrı ayrı avans verilebilir.

Bütçeye gelir kaydedilen tutarların toplan mas ı, bütçede bu amaçla yer alan ödeneklerin harcan ması ve
genel hükümlerin avans ve kredilerle ilgili sınırlamalarına bağlı kalın maksızın avans verilmesi ile mahsubuna
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakan lığ ının uygun görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir
yönetmelikle düzen lenir.
MADDE 20. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 33. — Aşağıda sayılan gelirler Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Say manlık Müdürlüğü
hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir:
a) Bu Kanun uyarınca borçlu bulunan hak sahiplerince yatırılacak taksit ve faiz ödemeleri.
b) Bu Kanun uyarınca yaptırılan ve ihtiyaç fazlası olduğu anlaşılan konutların satışından elde edilecek
gelirler.
c) Bu Kanun uyarınca kamu laştırılan veya satın alınan araziler üzerinde oluşturulan ve ihtiyaç fazlası
olduğu anlaşılan arsaların satışından elde edilen gelirler.
d) Nakdi yard ım ve bağışlar.
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemeler Bay ındırlık ve İskân Bakanlığ ı bütçesinde yer a lan afet
tertiplerinden yapılır.
Acil duru mlarda il valilikleri adına açılacak acil afet hesaplarına, Bayındırlık ve İskân Bakan lığ ı
bütçesinin afet tertiplerinden ödeme yapılır.
Bu hesaplardan yapılacak harcamaların belgeleri il ö zel idaresinde saklan ır v e il ö zel idare bütçesi ile
birlikte Say ıştayca denetlenir. Yıl sonunda harcanmayan miktarlar ile faiz gelirleri birinci fıkrada belirt ilen
hesaba yatırılır.
Afet tertipleri ve acil afet hesaplarından verilecek avanslar ile yapılacak yardım ve harcamaların usul ve
esasları Maliye Bakanlığı ve Bay ındırlık ve İskân Bakan lığ ınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle
belirlenir.
Tabiî afet nedeniyle kamu kuru m ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından her ne ad altında
olursa olsun toplanan nakdî bağış ve yardımlar, Maliye Bakanlığı Merkez Say manlık Müdürlüğü adına açılacak
özel hesaplarda toplanır ve nemalandırılır. Gerekt iğinde döviz hesabı da açılab ilir. Bu hesaplarda toplanan
tutarlar Maliye Bakan lığ ınca ihtiyaca göre ilgili ku ru m bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle
kullandırılır. Bu ödeneklerden yılı içerisinde ku llanılmayan tutarları, ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve
ödenek kaydetmeye Maliye Bakan ı yetkilidir.
Çeşitli kanunlarda Afetler Fonuna yapılan atıflar, afet tertip lerine veya acil afet hesaplarına yapılmış
sayılır.
MADDE 21. — 10.8.1993 tarihli ve 491 sayılı Kanun Hü kmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinin
sonuna aşağıdaki cü mle eklen miştir.
Sayman lık hesabına yatırılan payın yarısı ise bütçeye gelir kaydedilir.
MADDE 22. — 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 ve 222 nci maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 221. — 1. Yo lcuların ve taşıt araçlarının g iriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma
ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir.
Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı o larak
yapılacak bu talep, işin yapılacağı gü mrük idarelerince yerinde görülürse, gerekli önlemler alın mak ve çalışacak
personelin fazla çalış ma ücret i ve varsa kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili
saymanlık hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. Memu rlar (gü mrüklerdeki soru mlu say manlık ve TASİŞ
personeli dahil) bu suretle kendilerine verilecek işleri yapmakla görevlidirler. Baş müdür, müdür veya vekilleri
normal çalış ma saatleri dışında verilecek h izmetleri düzenler ve kontrol ederler.
2. Normal çalışma saatleri içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın, çalış ma ücre t inin yatırılması
halinde, ö zel kurye taşımacılığı gümrük hizmet i ile özel yolcu servisi taleplerinin yetkili gü mrük idarelerince
karşılan ması mü mkündür.
3. Bu şekilde tahsil edilen fazla çalış ma ücretleri tutarının % 50’si ile varsa kanunî yollukların ın t amamı
hak sahibi personele ödenir. Fazla çalış ma ücret i olarak yatırılan tutarların geriye kalan % 50’si ise bütçeye gelir
kaydedilir. Ayrıca, gümrük idaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak ü zere Kuru m bütçesine gerekli ödenek konulur.
4. İlg ililerden tahsil edilecek çalış ma ücretlerin in miktarı, dağıtımı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar
Müsteşarlığ ın bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlen ir.

Madde 222. - Gü mrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında fiilen çalışan memu rlar ile
sözleşmeli personele, en yüksek Devlet memuru aylığ ının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek
ödeme yapılır. Ek ödemenin miktarı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve
güçlüğü, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı ve derecesi, atan ma usulü ile personele aylık ve ö zlük
hakları d ışında ilgili mev zuatına göre yapılan d iğer ilave ödemeler g ibi kriterler dikkate alınarak Maliye
Bakan lığ ının uygun görüşü üzerine Gü mrü k Müsteşarlığ ının bağlı olduğu Bakan ta rafından belirlen ir. Bu
ödemede 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükü mleri uygulanır ve bu ödemelerden damga verg isi hariç
herhangi bir verg i ve kesinti yapılmaz.
MADDE 23. — 9.1.1985 tarih li ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrasının ikinci
cümlesindeki " Bu hesaptan" ibaresi "Bütçeden" olarak değiştirilmiş ve bu cümlenin sonuna "Bu ödemede 657
sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükü mleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi b ir verg i
ve kesinti yapılmaz." cü mlesi eklen miştir.
MADDE 24. — 13.10.1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Madde 13. — Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan her türlü
gelirler ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yard ımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta
toplanan tutarlardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Sadece hesapta biriken tutarlardan gerekli görülen
miktarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi merkez ödemelerini yapan saymanlık hesabına aktarılır ve bütçeye özel
gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar saray, köşk, kasır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı
fabrikaların bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde ku llan ılmak üzere Türkiye Büyük M illet Meclisi
bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertip lerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden
kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve ö ze l ödenek kaydet meye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 25. — Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel müdürlü kleri; genel ve kat ma
bütçeli kuru luşlar hariç diğer kamu ku ru m ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet taleplerin i
kendi imkânları n ispetinde, yapılacak sözleşmeler çerçevesinde ve bedeli mukab ilinde yerine getirmeye
yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir yandan adı geçen kuruluş bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir,
diğer yandan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek
kaydolunur. Bu ö zel tertip lerdeki ödeneklerden önceki y ılda harcanmayan kısımları carî yıl bütçesine devren
gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. İşin gerekt irdiğ i hallerde ve y aptırılacak iş bedelin in
saymanlık hesaplarına intikal et mesi halinde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin
ilg ili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılab ilir. Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tert ipten
önceden harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye Bakanı yetkilid ir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3.7.1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen
içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller, taksitlerinin ilgili belediyeler ile
su ve kanalizasyon idarelerince süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler 2.2.1981 tarihli ve 2380
sayılı Kanun, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun ve 20.11.1981 tarih li ve 2560 sayılı Kanun uyarınca
belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerine ayrılan paylardan kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
ödenir. Genel Müdürlüğe ödenen bu bedeller aynı mahiyetteki içme suyu tesislerin in yapımı, bakım ve onarımı
ile bunlarla ilgili ihtiyaç duyulan arazilerin elde edilmesinde kullanılmak ü zere Maliye Bakanlığınca y ılı
içerisinde bir yandan Genel Müdürlüğün bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak tertibe ö zel gelir, diğer
yandan (A) işaretli cetvelde açılacak tert ibe özel ödenek kaydolunur. Bu ödeneklerden yılı için de sarf edilmeyen
kıs mı ertesi y ıl bütçesinin ilg ili tert iplerine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilid ir.
MADDE 26. — Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mü mkün olmayan ve bir önceki
yıl sonu itibarıyla kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakan lığ ı bütçesinde açılacak özel bir tert ibe, bu
Bakan lığ ın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarında ku llan ılmak üzere, yılı bütçesine gelir ve ödenek
kaydetmeye ve yılı içinde ku llanılmayan miktarı ertesi yıla devren ödenek kaydet meye, yapılacak harcamaların
usul ve esaslarını Dışişleri Bakan ı ile müştereken tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 27. — İrt ifak hakkı verilen ö zel iskelelerden alınan nispî kira bedelleri bütçeye gelir kaydedilir.
Ulaştırma Bakan lığ ı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından,
genel ve kat ma bütçeli kuru luşlar hariç d iğer kamu kuru m ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ad ına
yapılacak deniz dibi taramaları, h idrolik merkezde yapılan hidro lik ve b ilg isayar modelleri, Araştırma Dairesince

yapılacak her türlü deney ve araştırma, proje ve şartname onaylan ması için alınacak bedeller bütçeye gelir
kaydedilir.
MADDE 28. — Bu Kanunun 25 ve 26 ncı maddeleri ile 22.4.1925 tarih li ve 657 sayılı Kanunun ek 2 nci
maddesi hükü mlerine dayanılarak kaydedilecek özel gelir ve ö zel ödenek uygulamaları hariç; 10.12.2003 tarihli
ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelde sayılan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait ö zel gelir ve
özel ödenek uygulamaları aynı Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.
MADDE 29. — Bu Kanun gereğince bütçeye gelir kaydedilecek tutarların tahsiline ilişkin usul ve
esaslarla, ilgili kuru m bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanımı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve
esasları gerektiğ inde ilgili bakanlarla birlikte belirlemeye ve diğer her türlü işlemi yap maya Maliye Bakanı
yetkilidir.
MADDE 30. — Yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca ö zel gelir veya devren özel gelir
kaydedilen miktarları gerekt iğinde iptal et meye ve bütçe geliri o larak kaydetmeye, ö zel ödenek veya devren özel
ödenek olarak bütçede yer alan ve kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal et meye ve buna ilişkin her türlü
işlemleri yap maya Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 31. — 1) 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkraları,
2) 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri,
3) 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen in geçici 9 uncu maddesi,
4) 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi,
5) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri,
6) 29.3.1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi,
7) 19.11.2003 tarihli ve 5003 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile geçici 2 nci maddesi,
8) 6.8.1997 tarih li ve 4301 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası,
9) 10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası,
10) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b ), (c) ve (d)
bentleri ile (3) numaralı fıkrası,
11) 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin alt ıncı fıkrası ile son fıkrasın ın birinci
cümlesi,
Yü rürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 21.2.2002 tarih li ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının
(c) bendi ile (C) fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine dayanılarak ku ru m bütçelerine özel ödenek kaydedilen
gelirlerden;
a) Mülga Yat ırımları Teşvik Fonu gelirleri,
b) Mülga Gelir İdaresini Geliştirme Fonu gelirleri,
c) Mülga Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Geliştirme ve Destekleme Fonu gelirleri,
d) Mülga Ölçü ve Ayar Hizmet leri Fonu gelirleri,
e) Mülga Turizmi Teşvik Fonu gelirleri,
f) Mülga Özel İskân Fonu gelirleri,
g) Mülga Tarımsal Kooperatiflerin Yat ırım Faaliyetlerine Yapılacak Dev let Yardımları Fonu gelirleri,
h) Mülga Madencilik Fonu gelirleri,
ı) Mü lga Ağaçlandırma Fonu gelirleri,
i) Mü lga Orman Köylülerin i Kalkınd ırma Fonu gelirleri,
j) Mü lga Millî Parklar Fonu gelirleri,
k) Mü lga Çevre Kirliliğ inin Önlen mesi ve Temizlen mesi Fonu gelirleri,
l) Mü lga Trafik Hizmetlerin i Geliştirme Fonu gelirleri,
m) Mülga Federasyonlar Fonu gelirleri,
n) Mülga Kooperatifleri Tanıt ma ve Eğ itim Fonu gelirleri,
Bütçe geliri olarak kaydedilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 10.12.2003 tarih li ve 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde sayılan ö zel
bütçe kapsamındaki idarelerin ilgili mev zuatında gerekli dü zenlemeler yapılıncaya kadar, devam eden özel gelir
ve özel ödenek uygulamaları 2005 yılında da 2004 y ılında olduğu gibi uygulan maya devam o lunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — 31.12.2005 tarih ine kadar;

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol Müsabakaları Müşterek
Bahis Hâsılatından Elde Ed ilecek Gelir" koduna kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını, sportif h izmetler
ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında ku llan ılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
bütçesine bir yandan özel gelir, d iğer yandan açılacak ö zel tertibe ödenek kaydet meye,
Çeşitli kuru m ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor
federasyonları ile dairelere yapılan nakd î yardım ve bağışlarla kendi faaliyet ve hizmetlerinden sağladıkları
gelirleri, Genel Müdürlük onayı ile federas yonların ve dairelerin gençlik ve sportif hizmet leri ile mal ve hizmet
alımlarında kullanılmak ü zere Genel Müdürlük bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak ö zel
tertiplere ödenek kaydetmeye,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bu lunan ve spor amacıyla ayrılmış taşınmaz malların;
satışından, mü lkiyetin gayri aynî hak tesisinden ve kiralan masından elde edilen gelirlerini, sportif hizmet ler ve
spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarım giderlerinde kullanılmak ü zere Genel Müdürlü k bütçesine bir
yandan özel gelir, diğer yandan açılacak ö zel tertibe ödenek kaydetmeye,
Maliye Bakanı yetkilid ir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf ed ilemeyen kıs mı ertesi y ıl bütçesinin ilg ili
tertiplerine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — 31.12.2005 tarih ine kadar; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine
ekli (B) işaretli Cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlaların ı bir yandan özel gelir, diğer yandan
mevcut veya yeni açılacak ö zel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilid ir.
Bu şekilde kaydedilen ödeneklerden; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan tüm
personele Sağlık Bakan ının onayı ile ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oran, usul ve esasları Maliye
Bakan lığ ının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlen ir. Personele yapılacak ek ödemenin miktarı, en
yüksek Devlet memu ru aylığın ın (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçemez. Ek ödeme miktarı; görev yapılan b irim
ve iş hacmi, görev in önem ve güçlüğü, çalış ma süresi, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma b içimi
gibi kriterler ile personele aylık ve özlük hakları dışında ilgili mev zuatına göre yapılan diğer ilave ödemeler
dikkate alınarak belirlenir. Bu ödemeler damga verg isi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Yatırım harcamaları yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin y ılı içinde sarf edilemeyen kısmı
ertesi yıl bütçesinin ilg ili tert ibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.
GEÇİCİ MADDE 5. — 31.12.2005 tarih ine kadar; Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli
Cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlaların ı b ir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni
açılacak ö zel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakan ı yetkilidir. Yatırım harcamaları, yılı yatırım programı ile
ilişkilendirilir. Bu ödeneklerin y ılı içinde harcanmayan kıs mı ertesi yıl bütçesinin ilgili tert ibine devren gelir ve
ödenek kaydolunur.
GEÇİCİ MADDE 6. — 31.12.2005 tarih ine kadar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde
bulunan taşınmazlardan ihtiyaç fazlası o lanların satışı veya kiralan masından elde edilen gelirler Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
MADDE 32. — Bu Kanunun;
1) 23 üncü maddesi 15.7.2004 tarihinde,
2) Diğer maddeleri 1.1.2005 tarihinde,
Yü rürlüğe girer.
MADDE 33. — Bu Kanun hükümlerini Bakan lar Kurulu yürütür.
22/ 7/2004

