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IçIsLERI BAKANLlGINA

(Mahalli Idareler Genel Müdürlügü)

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.

Bilindigi üzere 5682 sayili Pasaport Kanunu'nun 28.5.1988 tarih ve 3463 sayili yasa ile
degisik "Husus! damgali pasaportlar" baslikli 14'üncü maddesinin 1'inci fikrasinda "Türkiye
Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda
bulunan veya bu kadrolar karsilik gösterilmek veya T.C. Emekli Sandigi ile ilgilendirilip emekli
kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle söz1esmeliolarak çalistinlan Devlet memurlari ve
diger kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden baska herhangi
bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarina yabanci ülkelere gittikleri zaman verilir.",

Ayni maddenin 2'nci fikrasinda "Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile
vazifelerinden ayrilmis olanlara da bu nevi pasaport verilir.", 3'üncü fikrasinda da "Büyüksehir,
il ve ilçe belediye baskanlarina, görevleri süresince hususi damgali pasaport verilir." hükmü
bulunmaktadir.

5393 sayili Belediye Kanunu'nun Belediye baskani baslikli 37'nci maddesinde "Belediye
baskani, belediye idaresinin basi ve belediye tüzel kisiliginin temsilcisidir.",

Yine ayni kanunun "Belediye baskanimn öz1ük haklari" baslikli 39'uncu maddesinin
4'üncü ve 5'inci fikralarinda "Belediye baskanligi yapmis olanlarin, personel kanunlarina tabi
bir kadroya atanmalari halinde belediye baskanliginda geçen süreleri memuriyette geçmis
sayilir." ," 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu uyarinca Devlet memurlari ile bakmakla
yükümlü bulunduklari için uygulanan sosyal hak ve yardimlar, ayni esas ve usullere göre
belediye baskanlari ile bakmakla yükümlü bulunduklari için de uygulanir." hükmü yer
almaktadir.

Baskanlarimizdan gelen yakininalara göre 657 sayili yasaya göre memur olarak çalismakta
iken belediye baskani seçilen belde belediye baskanlarimizin hususi damgali pasaport
taleplerinin; memuriyetleri, Emekli Sandigi ile iliskilendirilerek birinci, Ikinci ve üçüncü
derecelerden emekli kesenegi ödemeleri degerlendirilmeksizin sadece belde belediye baskani
olmalari gerekçe gösterilerek reddedildigi bildirilmektedir.

Bu magduriyet Danistay io'uncu Dairesi'nin 20.11.2001 tarih, 2001/4699 E. ve 2001/3985
K. sayili kararinda incelenmis, belediye baskanimn, Emekli Sandigi ile iliskilendirilip emekli
kesenekleri birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmek suretiyle çalistinlan "diger kamu
görevlileri" kapsaminda degerlendirilmesi gerektigi kanaatine varilmistir.
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Bu nedenle, benzer durumda olan belde belediye baskanlarirun kamu görevlisi statüsünde
çalismalari ve Danistay 10'uncu Dairesi'nin karari da dikkate alinarak, 5682 sayili Pasaport
Kanunu'nun 14/A maddesinde düzenlenen, Emekli Sandigi ile iliskilendirilip emekli kesenekleri
birinci, ikinci ve üçüncü derecelerden kesilmek suretiyle çalistirilan "diger kamu görevlileri"
kapsaminda degerlendirilerek hususi damgali pasaport alabilmeleri için gerekli çalismanin
yapilmasinin, çok sayida muhtemel davayi da önleyecegi düsüncesiyle uygun olacagi
degerlendirilmektedir.

Geregini takdirlerinize arz ederim.
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