TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2108 Sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifim Gerekçesi İle Birlikte Ekte Sunulmuştur. 29.01.2020
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GEREKÇE

Muhtarlar demokrasinin gelişmesine katkıda bulunan, yönetime katılımı sağlayan,
toplumla kamu kurumlarının arasında iletişimi ve işbirliğini sağlayan demokrasinin mihenk
taşlarıdır.
Muhtarların, halkımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en
yakın yönetim kademesi olması itibariyle, kamu hizmetlerindeki rolleri çok önemlidir. Bu
anlayışla kamu hizmetlerinin zamanında, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması,
sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlığın
görev ve sorumluluğunun önemi ortaya çıkmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15/a
Maddesi; "Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak", şeklindedir. Yine 5393 sayılı Belediye Kanununun
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri başlıklı 38. Maddesinin (m) fıkrasında "Belde
halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak" denilmekte; yani
belde halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarından olan muhtarlık binalarının, muhtarlık
hizmetlerinin vatandaşımıza en iyi şekilde ulaşmasını sağlamak Belediyelerin görev ve
yetkileri arasında kabul edilmektedir.
Muhtarlar mevcut koşullar içerisinde zaten zor şartlarda görevlerini yapmakta;
maaşları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenlerle muhtarlık binalarının elektrik, su, telefon,
doğalgaz ve internet giderlerinin ilgili muhtarlığın bulunduğu belediyenin bütçesinden
karşılanması Anayasamızda yer alan sosyal hukuk devleti olma ilkesinin ve demokrasinin
gereğidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Muhtarlıkların elektrik, su, internet, doğalgaz ve telefon giderlerinin
bulundukları belediyenin bütçesinden karşılanması amaçlanmıştır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/8/1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasına
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Köy ve mahalle muhtarlıklarının hizmet binalarının su, elektrik, telefon,
internet ve doğalgaz ile hizmet gereklerine uygun her türlü giderleri, muhtarlığın bulunduğu
belediyenin bütçesinden karşılanır.
Bu maddenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

