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       TÜRKĐYE’DE BELED ĐYELER ĐN MAL Đ YAPISI VE DENET ĐMĐ 

                                     

                                                          ÖZET 

Tez çalışması üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’de belediyelerin 

yapısıyla ilgili olarak genel bilgiler verilmesi amaçlandı. Đkinci bölümde belediyelerin 

mali yapısı incelenirken son bölüm ise belediyelerin denetimine ayrıldı. 

  

Türkiye’de yerel yönetimler genel olarak yerel halkın mahalli ve müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarını görmek üzere kurulmu ş karar organları seçimle işbaşına gelen, 

merkezi idarenin vesayet denetimi altında çalışan kamu tüzel kişileridir. Yerel 

yönetimlerin temel yapısı belediyeleridir. 

 

Belediye yönetiminin organları, belediye meclisi belediye encümeni ve belediye 

başkanıdır. Belediyeye encümenin genel olarak görevleri, taşıma ücret ve tariflerini 

düzenlemek, belediye bütçesini onaylamak ve belediye personeliyle ilgili işlemelerdir. 

Belediye encümeni ise kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak, kanunda 

öngörülen cezaları vermek gibi görevlerle ilişkilidir. Belediye başkanı ise belediye 

idaresinin başı ve belediye tüzel kişili ğinin temsilcisidir. Belediye başkanı beş yıllık bir 

dönem için seçilir. 

 

Son birkaç yıl içerisinde ülkemiz yerelleşeme eğilimleri ba ğlamında çok kapsamlı 

bir yerel yönetim reform süreci yaşamıştır. Bu amaçla belediyelerin mali yapısının 

güçlendirilmesi, şeffaflık, iyi yönetişim ve denetim hayati bir rol oynamaktadır. 



   THE FISCAL SITUATION AND ISPECTION OF MUNICIPALITIES 

                                                  IN TURKEY 

                   

                                                  ABSTRACT 

The thesis divides into three three sections. In first section we try to give some 

information about  municipilaties in Turkey. Fiscal situation of municipilaties has been 

writen in second section. In the last section has been allocated for ispection of 

municipialities 

           

Local administration is the system of administration established to meet the 

common needs of the people living in a specific region and managed as a result of the 

cooperation of bodies elected by these people and appointed by the central government. 

Local administrative agencies are authorized by the central government agencies to 

introduce rules and meet financial obligations on matters related to the region. 

Municipalities are the main pillar of local administration operating in Turkey 

 

Municipal administration comprises, a council, an assembly and a mayor The 

Municipal Council  prepares transport tariffs and fees, sets commodity prices, 

determines municipal fines and budgets, and decides on personnel issues. The Municipal 

Assembly, related to public works and city planning and determines taxes, rates of 

duties, fees and tariffs of various sorts The Mayor is the chief executive and 

representative of the municipality. He is elected for a term of five years 

 

During the last several years, The Republic of Turkey has been going through a 

very comprehensive process of local administration reform and restructuring. To this 

end, financial management to transparency, good governance and inspection play 

pivotal role in this situation 
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GĐRĐŞ 

 

Günümüzde küreselleşme ile beraber yerelleşme anlayışı ön plana çıkmaktadır. Bu 

gelişmelere paralel olarak “subsidiarite” yani “hizmette vatandaşa yakınlık” ilkesinin yerel 

yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinde temel olması anlayışı, hakim 

olmuştur. Özellikle 1980’lerin başından itibaren Dünya’da değişen kamu yönetimi 

anlayışıyla beraber yerel yönetimlerin de önemi artmıştır.   

 

Ülkemizde de dünyadaki bu gelişime paralel olarak yerel yönetimlerin 

geliştirilmesi ile ilgili olarak yasal düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Yerel yönetim 

reformu çerçevesinde 5393 sayıl Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun ve 5355 Sayılı Mahalli Đdare Birlikleri 

Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  Yürürlüğe giren bu kanunlarla 

beraber yerel yönetimlerin yapısında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle 5393 

sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak çok yönlü 

açılımlar getirmiştir. Bu kanunların kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde 

değerlendirildiğinde yerel yönetimlerde katılımı ve paylaşımı artıran,  hesap verebilir ve 

şeffaf, stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı bir anlayışın hakim kılındığını 

görmekteyiz. 

 

Yerel yönetim sisteminin en önemli parçası olan belediyelerin mali yapısı, beldeye 

sunulan hizmetlerin kapsamını, vatandaşın belediyelere olan güvenini ve belediyelerin 

kanunlarla kendisine verilen görevleri ne ölçüde yerine getirebileceğini belirlemektedir. 

Belediyelerin mali yapıları kendilerine yüklenen görevleri yerine getirecek oranda güçlü 

olmazsa yerel yönetim reformunun başarılı olacağı söylenemez. Bu açıdan bakıldığında 

belediyelerde güçlü bir mali yapının gerçekleştirilmesi ve denetim sisteminin etkin bir 

şekilde işletilmesi yerel yönetim reformunun başarı sağlaması açısından elzem olduğu 

söylenebilir. Ayrıca Ülkemizde yerel yönetimleri denetleyen, uygulamalarına tepki 

gösteren, kendi hak ve yükümlülüklerini bilen, yerel yönetimlere ve yaşadığı yöreye sahip 

çıkan bilinçli yerel topluluk ve hemşerilik duygularının da yeterince geliştiğini 

söyleyemeyiz. 
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“Türkiye’de Belediyelerin Mali yapısı ve Denetimi” adını taşıyan bu tez çalışması 

belediyelerin mali yapısını ve sorunlarını ayrıntılı biçimde ortaya koymayı, belediye 

sisteminin mali açıdan etkin olmadığı noktaları tespit etmeyi, sistemin yapısal sorunlarının 

tanımlanmasını ve önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Özellikle belediyelerin mali 

yapılarıyla ilgili sayısal veriler ortaya konarak kaynakların nasıl etkin ve verimli 

kullanılacağı, belediyelerdeki kötü yönetimlerin mali yapıyı nasıl bozduğu 

açıklanmaktadır.  Ayrıca belediyelerdeki denetimin önemi, denetim eksikliğinden meydana 

gelen sorunlar, belediyeleri denetleyen kuruluşlar da bu çalışmada ortaya konmaktadır.  

 

Çalışmasının birinci bölümünde kavramsal çerçeve çizilmekte ve genel bilgiler 

verilmektedir. Devlet, kamu yönetimi, yerel yönetimler, yerel yönetimlerin türleri, 

belediyeler, belediyelerin görev ve sorumlulukları, organları,  büyükşehir belediyeleri 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.  

 

Đkinci bölümde belediyelerin mali yapıları, yerel mali sistemi, mali tevzin, 

belediyelerin gelir ve giderleri, Đller Bankası ile olan ilişkiler, belediye iktisadi 

teşebbüsleri, belediyelerde bütçe ve muhasebe sistemi konusu işlenmektedir.  Ayrıca 

belediye sisteminin mali büyüklüğünün nasıl geliştiği, harcama ve gelirlerin gelişimi sayısal 

verilerde yararlanılarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 

Çalışmanın son bölümünde ise denetim konusu ele alınmaktadır. Özellikle 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kapsamında denetim sistemimizde 

meydana gelen gelişmeler, hesap verme sorumluluğu,  belediyelerde performans denetimi 

ve ombudsman sisteminin belediyelerde uygulanabilirliği incelenmektedir.  
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          BĐRĐNCĐ BÖLÜM   

                  KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE GENEL BĐLGĐLER 

 

Ülkemizde son yıllarda kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ilkesi 

doğrultusunda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi süreci hızlandırılmıştır. Bu doğrultuda 

yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun ve 5355 Sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu önemli 

açılımlar getirmektedir. Tezin bu ilk bölümünde yerel yönetimler ve özellikle belediyelerin 

yeni kanunlar çerçevesinde işlev ve görevleri kavramsal çerçeve çizilerek anlatılmaktadır. 

 

 

1.1. KAMU YÖNET ĐM Đ 

 

Đnsanların bir arada yaşaması sonucunda oluşan toplulukların ortak ihtiyaçlarının 

karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşan, organizasyon olan devletin 

işlevsel ve yapısal özelliklerinin bütününe, kamu yönetimi denmektedir. Bir başka ifade ile 

kamu yönetimi; “Devlet ve toplum düzeninin kesintisiz olarak işlemesi ve kamunun ortak 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerinin üretilip halka sunulmasına ilişkin bir 

sistemdir.1 

 

Kamu yönetimi kavramını biri “dar” diğeri  “geniş” olmak üzere iki şekilde daha 

açıklayabiliriz. Geniş anlamda kamu yönetimi; yasama, yürütme, yargı organlarını, 

bunların yürüttükleri faaliyetlerin tümünü içine alan oldukça kapsamlı bir deyimdir. Dar 

anlamda kamu yönetimi ise; sadece “yürütme ve idare” alanındaki teşkilat ve faaliyetleri 

içeren bir kavram olarak tanımlanabilir.2 

 

Kamu  hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan kamu yönetimi; iki 

ayrı yapılanmadan oluşmaktadır: Merkezi yönetim ve yerinden yönetim. Bazı kamu 

hizmetleri yapısal özelliğinden dolayı merkezi yönetim tarafından yapılması gerekir. 

Örneğin adalet, eğitim, ulusal savunma hizmetleri gibi kamu hizmetlerini yerel yönetimler 

karşılayamazlar. Buna karşılık bazı kamu hizmetlerinin de merkezi yönetim tarafından 

görülmesi hem gereksiz, hem çok masraflı ve nihayet çoğu zamanda imkansızdır. Örneğin 

                                                 
1 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Alfa Yayın, Đstanbul, 2002, s.9 
2 A. Şeref Gzübüyük, Yönetim Hukuku ,  S Yayınları, Ankara, 1983, s.1-10 
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bir kentteki mezarlık, kanalizasyon itfaiye vb. hizmetlerin o kentteki yerel idari otoriteler 

tarafında görülmesi gerekir. 

 

Devlet, kamu hizmetlerini görürken, yapısına en uygun olan sistemi kabul eder ve 

uygular. Genel olarak yönetim siyaseti bakımından uygulanan iki sistem vardır: 

Merkezden Yönetim Sistemi ve Yerinden Yönetim Sistemi. Çağdaş devletlerde bu iki 

sistem biri birinden kesin sınırlarla ayrılmış değildir. Biri diğerinin tamamlayıcısı olan ve 

yan yana uygulanan bu sistemlerin hiç birisi, tek başına kamu hizmetlerinin yürütülmesi 

için yeterli değildir.3 Bazı ülkeler, güçlü bir yerel yönetim geleneğinden gelirken bazı 

ülkelerde ise merkeziyetçi yapı hakimdir. Dolayısıyla her ülkenin siyasi, tarihsel ve 

ekonomik özellikleri farklı olduğu için kimi ülkelerde merkezi yönetim; kimi ülkelerde de 

yerel yönetimler güçlüdür.    

 

1.1.1. Merkezden Yönetim  

 

Merkezden yönetim, kamu yönetiminde karar mekanizmalarının merkeze bağlı 

olması ve merkez tarafından belirlenmesi, mali kaynak yönetiminin (gelir ve giderlerin), 

her türlü personel işlemlerinin ve kamu hizmetlerinin organizasyonunun merkezi birimler 

veya onlara bağlı birimler tarafından yapılmasını ifade eder.4 Merkezden yönetim bir 

ülkede merkez memurlarının daha geniş yetkilere sahip olduğu, alt kademelerin 

yetkilerinin ve takdir haklarının azaldığı bir yönetim biçimidir. Merkezden yönetim katı 

biçimde uygulandığı takdirde, bütün kararların üst yöneticiler tarafından alınması ve alt 

kademedeki memurların her şeyi üstlerine danışarak yürütmeleri gerekir.5 

 

 Bir ülkede o ülkenin yönetimini ilgilendiren bütün kararların, yönetimi elinde 

bulunduran hükümet tarafından alınmasında sayısız sakıncalar vardır. Đşler daha ağır yürür 

ve yöneticiler halktan uzaklaşmış olurlar. Bu durum merkez organlarının yetkilerini 

sınırlamak ve bunların bir kısmını, yönetilen halka daha yakın makamlara vermek 

zorunluluğunu doğurmaktadır. Merkezi yönetimin yetkilerin hafifletmenin iki yolu vardır. 

                                                 
3 Recep Kızılcık, “Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi”, Türk Đdare Dergisi, Yıl 2001, Sayı 432, s.127-134  
4 Hasan Hüseyin Çevik, Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları , Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001, s,77-78 
5 Nuri Tortop, Mahalli Đdareler, 6. Baskı, Yargı Yayınevi,  Ankara, 1999, s. 5-6 
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Ya merkezi kuruluşların alt kademelerine yetki verilerek yönetimin daha çabuk basit 

işlemesi sağlanır. Đkinci bir yol da yerinden yönetim kuruluşlarına yer vermektir.6 

 

Küreselleşme sürecinde ulus devlette varolan merkezi devletin gücü ve bürokrasi 

sorgulanmaktadır. 21. yüzyıl demokrasilerinde piyasa karar mekanizmaları üzerinde 

müdahaleci rol oynayan politik-yönetsel karar alanları daraltılacak, ulus devletin işlevleri 

yeniden gözden geçirilecektir. Bu anlamda yetkilerin bir kısmı bu gün var olan ve 

kurulması planlanan uluslar arası örgütlenmelere bırakılacak, bir kısmı ise yerel yönetim 

birimlerine devredilecektir.7 

 

 

1.1.2. Yerinden Yönetim 

 

Yerinden yönetim, Fransız idari hukuku öğretisinden ortaya çıkan bir kavramdır. 

Topluma sunulacak yerel hizmetlerin; devlet mekanizmasınca tek elden değil; merkezi 

teşkilat içinde yer almayan ve merkezi yönetim hiyerarşisine dahil olmayan, nispi 

özerkliğe sahip tüzel kişiler tarafından yürütülmesidir.8 

 

Aslında Devlet, bütün kamu hizmetlerini yönetmek için yetkili bir kudrete sahiptir.  

Ancak ülke ve vatandaş yararları açısından, bir kısım hizmetlerin özerk bazı kuruluşlar 

tarafından yerine getirilmesine rıza göstermektedir. Devlet kendi denetimi altında bulunan 

bir kısım hizmetleri başka kuruluşlara yaptırabilir. Bu kuruluş otonom, muhtar(özerk) bir 

kuruluş olabilir. Ayrı bütçesi, tüzel kişili ği ve malları bulunabilir. Böylece yerinden 

yönetimde merkezden yönetimde olduğu gibi sadece yetki verilmekle yetinilmiyor, aynı 

zamanda tüzel kişili ği olan ayrı bir örgüt kuruluyor. Bu özellikler ışığı altında yerinden 

yönetimi tanımlayacak olursak şu tanım ortaya çıkacaktır: Yerinden yönetim, kamu 

hizmetlerinin yönetiminin merkezden yönetimden ayrı, özerk kamu hukuku tüzel kişilerine 

verilmesidir.9 

 

                                                 
6 Tortop, Mahalli Đdareler, s.8 
7 Zerrin Toprak Karaman, “Küreselleşmede Yönetimin Etkisi”, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 1995, Sayı: 409,  
s.44 
8 Atilla Nalbant, Üniter Devlet, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul, 1997, s.39 
9 Tortop, Mahalli Đdareler, s.10-11 
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Kamu hizmetlerinin topluma etkin ve verimli bir şekilde sunulması için yerelleşme 

gerekliliği doğmuştur. Kamu hizmetlerinin veriliş şekli coğrafi, sosyo-ekonomik, yönetsel 

ve politik faktörlerle belirlenmektedir.10 Dolayısıyla değişen dünyamızda merkezi 

yönetimler kamu hizmetlerinin daha etki ve verimli sürdürülebilmesi açısından yerinden 

yönetimlere bazı yetkilerin devretmek durumunda kalmışlardır. Özetle yerinden yönetim 

anlayışının bir ihtiyaçtan doğduğunu söyleyebiliriz.  

 

Günümüzde küreselleşme süreci yerelleşme politikalarını zorlamakta ve devletleri 

ademi merkeziyetçi bir yapıya yönlendirmektedir. 21. yüzyılda hem küreselleşme hem de 

yerelleşmenin kaçınılmaz olduğu söylenebilmektedir. Bu süreçte ulus devletler yetkilerinin 

bir kısmını küresel düzeye, bir kısmını ise yerel düzeye bırakmak zorunda kalacaklardır.11 

 

Literatürde genel kabul gören anlayışa göre yerinden yönetim siyasal ve idari 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Siyasi yerinden yönetimi iktidar paylaşımını; idari 

yerinden yönetim ise görev bölüşümünü anlatmaktadır. 

 

1.1.2.1. Siyasal Yerinden Yönetim 

 

 Siyasi Yerinden yönetim siyasi gücün merkezi idare ile mahalli idareler arasında 

bölüşümüdür. Bu sistemde siyasi otorite merkezde toplanmamış, çeşitli birimler arasında 

paylaştırılmıştır. Siyasi yerinden yönetim merkezi yönetimle mahalli idareler arasında 

eyalet, kanton, cumhuriyet, federe devlet gibi adlarla ayrı bir yönetsel kademe oluşturan ve 

yönetsel yetkilerin yanı sıra belli ölçüde yasama ve yargılama yetkileri olan yönetim 

biçimlerini anlatır.12  

 

 Đster üniter devlet, isterse federal devlet sistemlerinde olsun mahalli idare 

kuruluşlarının yasama ve yargılama yetkileri yoktur. Bu yetkilerin mahalli idareler 

düzeyinde alansal olarak bölünmesi söz konusu değildir. Yasama ve yargılama yetkileri ile 

                                                 
10 Zerrin Toprak Karaman, Yerel Yönetimler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Đzmir, 1996, s.6 
11 Birgül A. Güler, “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?”, Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, Nisan 2000, s.14 
12 Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, Mahalli Đdareler, Seçkin Yayınları., Ankara, 2001, s.25 
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bunlara ilişkin örgütlenme yetkisi, üniter yapılı devletlerde merkezi yönetime ait; federal 

yapılı devletlerde ise federal devlet ile federe devletlere aittir.13  

. 

 

  1.1.2.2. Đdari Yerinden Yönetim 

 

Đdari yerinden yönetim, yerel nitelikteki kamu hizmetleri ile bazı teknik, ticari ve 

kültürel nitelikteki hizmetlerin, merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışında teşkilatlanan 

kamu tüzel kişili ğine sahip kuruluşlarca yürütülmesidir. Bu kamu tüzel kişileri ya belli 

coğrafi bölgelerde yaşayan halkı ya da eğitim, sanayi, ticaret kültür gibi belli bazı 

hizmetleri temsil eder. Fakat hiçbir zaman siyasi yerinden yönetim kuruluşlarında olduğu 

gibi,  bir bölgede yaşayan topluluğun egemenlik hakkını temsil etmez.14  

 

Bu yönetim biçiminde yasama ve yargı yetkilerinin tümü merkezde toplanmıştır. 

Yerel yönetimler sadece yürütmeye ilişkin birtakım yetkileri kullanırlar. Bu yetkileri 

kullanan birimlerin niteliğine  göre idari bakımdan yerel yönetimin iki türü vardır.15 

 

  

1.1.2.2.1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim 

 

 Hizmet yerinden yönetim ilkesinin ve sisteminin doğurduğu yönetim kurumlarına 

hizmet yönünden yerinden yönetim veya fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları 

denilmektedir.16 Merkezi yönetimin hiyerarşisine bağlı olmayan bu kuruluşlar, görev 

alanına giren hizmetlerin yürütülmesine ilişkin kararları kendi organları tarafından alır ve 

uygular. Bu kuruluşlara örnek olarak Üniversiteler, TRT, Sosyal Sigortalar, Emekli 

Sandığı, Kamu Đktisadi Teşebbüsleri, Ticaret- Sanayi odaları ve barolar gibi kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları örnek olarak gösterilebilir.17  

 

 Hizmet yerinden yönetimi, belli bir alana bağlı olmaksızın hizmetlerin uzandığı 

birçok mahalli kuruluşları içine alan belirli bazı kamu hizmetlerinin merkezin dışında 

                                                 
13 Selçuk Yalçındağ, “Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetim”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 4, Sayı 2, Mart 
1995, s.10 
14 Ulusoy  ve Akdemir, a.g.e s., s.26 
15 Orhan Gökçe ve Erdal Bayrakçı, Yerel Yönetimler Ders Notları, Dizgi Ofset, Konya, 2006  s.14 
16 Lütfi Duran, Đdare Hukuku, Đ.Ü.H.F. Yayını, Đstanbul, 1982, s.54 
17 Ulusoy ve Akdemir, a.g.e., s.27 
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bağımsız örgütlere bırakılmasıdır. Örneğin üniversiteler ve ticaret odalarında olduğu gibi. 

Hizmet yerinden yönetiminde özerklik hizmetin kendisine tanınmıştır. Teknik 

ihtiyaçlardan doğmuştur.18 

 

1.1.2.2.2. Yer Yönünden Yerinden Yönetim ( Yerel Yönetimler ) 

 

 Yerel yönetimler genel olarak, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun 

ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organları yerel halkça belirlenen, yasaların 

ortaya koyduğu görev ve yetkilere sahip, özel geliri, bütçesi ve personeli olan kamu tüzel 

kişileridir.19 Bu açıdan, merkezi yönetimin dışında, yerel bir topluluğun ortak 

gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organlarını doğrudan halkın 

seçtiği, demokratik ve özerk bir yönetim kademesi, bir kamusal örgütlenme biçimi olarak 

tanımlanabilirler. Bu birimlerin, devletin tüzel kişili ği dışında ayrı bir tüzel kişili ği, 

malvarlığı, kendine özgü gelir kaynakları bulunmaktadır.20  

 

Yerel yönetimleri bu derece önemli kılan en önemli özellikleri, özerklikleridir. 

Özerklikten kasıt, sosyal bir topluluğun ya da tüzelkişili ğin kendilerini yöneten kuralların 

tümünü ya da bir bölümünü bizzat saptayabilmeleri veya anayasa ve yasaların çizdiği 

sınırlar içinde davranabilme özgürlüğü ve yetkisine sahip olabilmeleridir.21  Yerel özerkliği 

iki açıdan ele almak mümkündür: Đdari özerklik, özerk kuruluşların kendi organları 

aracılığıyla serbest olarak karar alabilmelerini ifade eder. Bu karar organlarının seçimle iş 

başına gelmeleri idari özerkliğin ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Mali özerklik ise 

özerk kuruluşların ayrı mal varlığına ve gelir kaynaklarına sahip olabilmelerini ve 

kanunların öngördüğü esaslar çerçevesinde kendi organlarının kararlarına dayanarak 

harcama yapabilmelerini öngörür.22 Bu açıdan, gerçek anlamda yerel yönetimlerin 

varlığından söz edebilmek için yerel özerkliğin şart olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Bugün yerel yönetimler, devletin tüzel kişili ği dışında ayrı bir tüzel kişili ği, 

malvarlığı, kendine özgü gelir kaynakları ile her geçen gün sahip oldukları önemi 

                                                 
18 Tortop, Mahalli Đdareler, s.12 
19 Ulusoy ve  Akdemir, a.g.e, s.27 
20 Ömer Bozkurt, Turgay Ergun  ve Seriye Sezen, Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAĐE Yayınları, Ankara, 
1998, s.259 
21 Cengiz Akın, “Türkiye’de Yerel Özerkliğin Anlamı”, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 1997, Sayı: 414, s.114 
22 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, Đstanbul, 1994, s.43 
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artırmaktadırlar. Yerel bir topluluğu ilgilendiren pek çok hizmetin yerine getirilmesiyle 

görevli olmaları bu durumlarını pekiştirici bir rol oynamaktadır. Artık, belirli bir yerde tek 

bir kamu hizmetini üstlenmiş yerel yönetim türlerinin sayısı bütün dünyada giderek 

azalmaktadır.23   

 

1.2. TÜRKĐYE’DE YEREL YÖNET ĐMLER 

  

Ülkemizde yerel yönetimler anayasamız tarafından tanımlanmış ve nitelikleri 

belirtilmiştir. Buna göre Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun 

olarak kanunla düzenlenir. Mahallî idarelerin seçimleri,  beş yılda bir yapılır. Ancak, 

milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken 

mahallî idareler organlarına veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler 

milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri 

için özel yönetim biçimleri getirebilir. Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık 

sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim 

yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya 

kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, Đçişleri Bakanı, 

geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir. Merkezî idare, mahallî idareler 

üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 

görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği 

gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet 

yetkisine sahiptir. Mahallî idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi 

aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve 

kolluk işleri ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, 

görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır. (Anayasa md. 127) 

Anayasamızın getirdiği ilkeler göz önünde bulundurularak yerel yönetim 

kuruluşlarının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:24 

                                                 
23 Bozkurt vd, a.g.e., s.259 
24 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Ders Notları,  s.16 
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a)Yerel yönetim kuruluşlarının tüzel kişilikleri vardır 

b)Yerel yönetim kuruluşları yerinden yönetim ilkesine dayanan özerk kuruluşlardır. 

c)Yerel yönetim organlarının karar organları seçimle işbaşına gelir. 

d)Yerel yönetim kuruluşlarının organlarının, organlık sıfatını kazanmaları ve 

kaybetmelerine ilişkin denetim yargı yerlerince yapılır. Đçişleri bakanı geçici bir önlem 

olmak üzere görevlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturma açılan yerel yönetim 

organlarını ve organları oluşturan üyeleri görevden uzaklaştırabilir. 

e)Yerel yönetim kuruluşlarının görevleri yasa ile belirlenir.  

f)Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde yönetimin bütünlüğünü sağlama, 

toplum yararını koruma amacı ile vesayet yetkisi vardır. 

g)Yerel yönetim kuruluşlarına görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır.  

h)Yerel yönetim kuruluşları Bakanlar Kurulunun izni ile aralarında birlikler 

kurabilirler 

i)Büyük yerleşim merkezleri için, yasa ile özel yönetim biçimleri getirilebilir. 

  

Esas itibari ile ülkemizde üç tür mahalli idare birimi bulunmaktadır. Bunlar il özel 

idaresi, belediye ve köydür. Türkiye’de 81 il özel idaresi, 3225 belediye, 34406 köy 

bulunmaktadır. 3225 belediyenin 16 sı büyükşehir belediyesi olup, büyükşehir belediyesi 

kapsamı içerisinde 101 ilçe ve 283 ilk kademe belediyesi bulunmaktadır. Geriye kalan 

2825 belediyenin 65 i il, 749 u ilçe belediyesi (Büyükşehir belediyesi sınırları dışında 

kalan ilçeler) ve 2011 i ise belde belediyesidir.25 Çalışmanın bu bölümünde ayrıntılı olarak 

belediyeler ve büyükşehir belediyeleri incelenecek, diğer yerel yönetim birimleri olan il 

özel idareleri ve köylere, tezin konusu kapsamında olmadığı için değinilmeyecektir. 

 

                    Tablo:1 Türleri Đtibariyle Mahalli Đdarelerin Sayısı 

Türleri Đtibariyle Mahalli Đdarelerin Sayısı 

Đl Özel Đdaresi 81 

Belediye  3225 

Köy 34406 

 

Kaynak:  2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu  s.24 

                                                 
25 Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü, 2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu, 
Ankara, 2006, s.23 
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Nüfusu 5000 in altında 2005 belediye, 10.000 in altında 2564 belediye 

bulunmaktadır. Nüfusu 10.000 in altındaki belediyelerin toplam belediye sayısı 

içerisindeki oranı %79,50 ye tekabül etmektedir. Nüfusu 100.000 in üzerinde 122 belediye 

bulunmaktadır.26 Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü verilerinde belirtildiği gibi ülkemiz 

genelindeki 3225 belediyeden sadece 122’sinin nüfusu 100.000 i geçmektedir. Dolayısıyla 

ülkemizdeki belediyelerin yapısında dengesiz bir dağılım söz konusudur. Küçük 

belediyelerin bir çoğu maddi imkansızlık, personel yetersizliği, araç-gereç sıkıntısı 

yaşamaktadır.  

 

       Tablo: 2 Belediyelerin Türlerine Göre Dağılımı 

 

Belediyelerin Türlerine Göre Dağılımı 

Büyükşehir Belediyesi 16 

Büyükşehir Đlçe Belediyesi 101 

Büyükşehir Đlk Kademe Belediyesi 283 

Đl Belediyesi 65 

Đlçe Belediyesi (Büyükşehir Sınırlarına Girenler Hariç) 749 

Belde Belediyesi 2011 

Toplam 3225 

 

Kaynak:  2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu  s.25 

 

Ancak 5747 sayılı Büyükşehir Sınırları Đçerisinde Đlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında belediyelerin yapısında 

önemli değişiklikler olmuştur. Buna göre nüfusu 2000’in altında olan belediyeler 

kapatılıyor. Bu hizmetleri il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri bundan 

sonra görmeye devam edecekler. Özel idarelerine ve köye hizmet götürme birliklerine Đller 

Bankası'ndan bu hizmetler için daha önce gönderilen paylar gönderilmeye devam edecek. 

 

 

 

               

                                                 
26 2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu, s.24 
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              Tablo: 3  5747 Sayılı Kanundan Sonra Türlerine Göre Belediyeler 

Büyükşehir Belediyesi       16 

Büyükşehir Đlçe Belediyesi     142 

Đlk Kademe Belediyesi         0 

Đl Belediyesi       65 

Đlçe belediyesi     750 

Belde Belediyesi   1132 

Toplam   2105 

       

                Kaynak:http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Home/Dokumanlar/5747 

 

 

 

1.2.1. Belediyeler 

 

Mahalli idarelerin ikinci türünü teşkil eden belediyeler bir beldenin ve belde 

halkının yerel nitelikteki ortak ve medeni gereksinmelerini düzenlemek ve karşılamak 

amacıyla hizmet gören kamu tüzel kişileridir. Belediyeler il özel idarelerinin tersine 

insanların topluca oturdukları belirli ve sınırlı yerlerin idare birimleridir.27 

 

Ülkemizdeki nüfusun %78,76 sı belediye sınırları içerisinde ve %21,24 ü belediye 

hududu dışarısında yaşamaktadır. Belediye hududu içerisinde yaşayan insanların %44,97 si 

büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, %55,03 ü ise diğer belediye hudutları içerisinde 

yaşamaktadır.28 

 

 1.2.1.1. Belediye Kurulması 

           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan 

yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. Đl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması 

zorunludur. Kanunun amir hükmüne göre il ve ilçe il merkezlerinde belediye kurulmasında 

                                                 
27 Metin Günday Đdare Hukuku, Đmaj Yayıncılık, Ankara, 2002, s.420 
28 2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu. s.24 
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nüfus şartı aranmamıştır. Ancak nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim birimlerinde belediye 

kurulmasında idareye takdir yetisi verilmiştir.    

Belediyelerin oluşumunda kıstas alınan en önemli faktör nüfus faktörüdür. 

Belediyelerin oluşumunda nüfus koşulu yeterli bir şart değildir. Hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde dağıtılması için ekonomik ve sosyal yapılar da dikkate alınmalı ve 

belediye oluşturma şartları yeniden belirlenmelidir.29  

Đçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn 

sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim 

yerlerinde belediye kurulamaz.  Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek 

belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin 

meskûn sahasına azami 5.000  metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve 

üzerinde olması gerekir. (5393 s.Kanun md.4) 

          Yine aynı kanunun 4. maddesinde kuruluş aşamasında izlenecek yol şöyle 

belirtilmiştir: Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin 

en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya 

da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî 

seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin 

oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. Đşlem dosyası valinin görüşüyle 

birlikte Đçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile 

o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde 

olan herhangi bir yerleşim yerinde, Đçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek 

kararnameyle belediye kurulabilir 

 

1.2.1.2. Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 

Belediyenin görev ve sorumlulukları aynı kanunun 14. maddesinde sayılmıştır. Buna 

göre belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

            a) Đmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 

                                                 
29 Đdris Güllüce,  Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Alfa Yayınları, Đstanbul, 2004, s.141 
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kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 

alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 

nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar 

veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için koruma evleri açar. 

            b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; 

sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 

dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını 

sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları 

aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 

kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları 

düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 

sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

           14. maddenin (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..."  

ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı 

ile iptal edilmiştir. Yine Anayasa Mahkemesi tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 

14. maddesinde yer alan  “Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna 

verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır 

hükmü”  Anayasa  Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı 

ile  iptal edilmiştir. 

Eski belediye kanununda görevler 82 paragraf halinde sayıldıktan sonra bu 

görevler; bütün belediyeler için zorunlu olanlar ve isteğe bağlı olanlar diye 

sınıflandırıldıktan sonra geri kalan bazı görevler de belediyelerin gelir gruplarına göre 

tasnif edilmişti. Uygulamada bir takım güçlükler yaratan bu durumdan yeni Kanunda 

vazgeçilerek belediyelerin görevleri ile ilgili olarak esaslı değişiklikler getirilmiştir.30 Yeri 

gelmişken hemen belirtelim belediyelerin kendilerine verilen bu görevleri yerine 

getirebilmeleri, görevleriyle orantılı kaynaklara sahip olabilmelerine bağlıdır. 

 

                                                 
30 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Ders Notları, s.115. 
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1.2.1.3. Belediyenin Organları 

Belediyelerin organları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye 

Başkanı’dır 

1.2.1.3.1. Belediye Meclisi 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi üyelerinin seçim usulü 2972 

sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında 

kanunda ayrıntı olarak belirtilmiştir.  Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki 

usule göre hesaplanır: 

Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde                                                                     9 

Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde                                                 11 

Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde                                                 15 

Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde                                               25 

Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde                                             31 

Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde                                            37 

Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde                                          45 

Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde                                                            55 

Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.(2972 sayılı kanun md. 5) 

 

1.2.1.3.1.1. Meclis Toplantıları ve Başkanlık Divanı 

Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye 

başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, 

gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev 

yapmak üzere seçer. Đlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî 

idareler seçimlerine kadar görev yapar.  Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde 

tamamlanır.   Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan 
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vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık 

faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında 

yapılır. Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere 

yenisi seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usûller Đçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.(5393 sayılı Kanun md.19) 

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl 

bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, 

diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.  Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının 

zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının 

belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve 

zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur. Meclis toplantıları açıktır. Meclis 

başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya 

katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Meclis 

görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. 

Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir .(5393 sayılı 

Kanun md.20) 

Belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanması ve katılanların 

çoğunluğuyla karar vermesi öngörülerek meclisin karar vermesi kolaylaştırılmaktadır. 

Ancak meclisin bir konuda karar alabilmesi için gerekli olan sayı, üye tamsayısının dörtte 

birinden az olamayacaktır. Karar alma mekanizmasında bu şekilde bir baraj konulmak 

suretiyle kararların belirli bir katılım düzeyiyle alınması öngörülerek yönetimde meşruiyet 

ilkesi gözetilmektedir. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın 

çoğunluk sayılacağı hükme bağlanarak çözümsüzlük ve meclisin kilitlenmesi 

önlenmektedir. Gizli oylamada eşitlik çıkması durumunda ise doğal olarak oylamanın 

tekrarlanması, yapılacak yeni oylamada da eşitli ğin bozulmaması durumunda yine meclisin 

kilitlenmesini önlemek maksadıyla kura çekilerek karar verilmesi sağlanmaktadır.31 

Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de 

belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebilir Yeniden 

                                                 
31 Mustafa Dönmez ve M.Cemal Özyardımcı, Açıklamalı Đçtihatlı Belediye ve Büyükşehir Belediye 
Kanunu, Mahalli Đdareler Derneği Yayınları, Yayın No: 53, Ankara, 2006, s.197-198 
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görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de belediye meclisi üye 

tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.   Belediye başkanı, meclisin 

ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar 

kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine 

gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare 

amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Kesinleşen meclis 

kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.(5393 sayılı Kanun 

md.23) 

Kanunun 23. maddesinde hüküm altına alınan belediye başkanının veto yetkisi 

önemli olmakla birlikte bırakınız hukuk bilgisini çoğu zaman belediyecilik alanında bilgi 

sahibi olmayan belediye başkanlarının meclisin kararlarının hukukiliğini nasıl 

değerlendireceği merak konusudur. Bu denetimin hukuki olmaktan ziyade siyasi alana 

kayması kuvvetle muhtemeldir.32 

 

1.2.1.3.1.2. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 

            Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

           a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

            b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler 

ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

  c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 

belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan 

Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından 

yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

  d) Borçlanmaya karar vermek. 

                                                 
32 Sedat Azaklı, Hüseyin Özgür, “Belediye Organları ve Organlar Arası Đli şkiler”, Yerel Yönetimler Üzerine 
Güncel Yazılar–1, Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005, s.312 
 



 18 

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde 

tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek 

kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

            f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

            g) Şartlı bağışları kabul etmek.. 

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu 

olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 

kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım 

ortaklığı kurulmasına karar vermek. 

            j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-

işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin 

özelleştirilmesine karar vermek. 

            k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek. 

            l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, 

iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

            m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

            n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 

kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; 

beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

            o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek. 
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            p) Yurt içindeki ve Đçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve 

mahallî idare birlikleriyle karşılıklı i ş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri 

kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi 

alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri 

tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

            r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. 

            s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

            t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

u) Đmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 

kabul etmek (5393 s. Kanun md. 18) 

 

1.2.1.3.2. Belediye Encümeni 

Üyelerinin yarısı seçilmiş meclis üyelerinden, yarısı da atanmış üst düzey belediye 

memurlarından oluşan belediye encümeni, belediyenin ikinci karar organı olmasının 

yanında günlük kentsel ( beledi) hizmetlerin yürütülmesine yönelik çok önemli işler 

görmektedir.33 Bir karar ve danışma organı olan encümenin, aynı zamanda yürütme organı 

niteliğine de kavuşturulduğunu söyleyebiliriz. Belediye encümeninin oluşumu ve görevleri 

açısından 5393 sayılı Kanun birçok yenilik getirmiştir. 

 

1.2.1.3.2.1. Encümenin Oluşumu ve Toplantıları 

Belediye Encümenini oluşumu ve toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. 

ve 35. maddelerinde belirtilmiştir. Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 

            a) Đl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî 

                                                 
33 Azaklı ve Özgür, a.g.m., s.306 
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hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 

iki üye olmak üzere yedi kişiden, 

            b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl 

için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 

amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, 

Oluşur. 

1580 sayılı eski belediye Kanununa baktığımızda belediye encümeninde yine 

seçilmişler ve atanmışlar olmak üzere iki tür üye bulunmaktaydı fakat eski kanunda 

antmışlar seçilmişlerden daha fazlaydı. Bu durum yerel özerklik ilkesine ve yerel 

yönetimlerin temel ilkelerine aykırı bir durum idi. Yeni belediye Kanununun 33. 

maddesine baktığımızda bu sakınca ortadan kaldırılmış, belediye encümeninde seçilmiş 

üyelerin üstünlüğü sağlanmıştır.34 

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının 

görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.   

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye 

başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. (5393 sayılı 

kanun md. 35) 

Madde ile belediye encümeni, kanunda öngörülen belediye teşkilat yapısına uygun 

olarak yeniden düzenlenmektedir. Belediye encümeni maddede belirtilen sayılarda 

seçilmiş meclis üyesi ile belediyenin atanmış üyelerinden oluşmaktadır. Bu durum kanun 

tasarısının en çok tartışılan maddelerinden birisi olmuştur. Çünkü anayasanın 127. 

maddesinde mahalli idareler karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda belediye encümenlerinin karar 

organı mı yoksa yürütme organı mı olduğu tartışmaları yaşanmış, ancak üzerinde bir görüş 

birliğine varılamamıştır.35 

Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve 

saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. 

                                                 
34 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Ders Notları, s.115 
35 Dönmez ve Özyardımcı, a.g.e., s.241 
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Encümenin 2886 sayılı Devlet Đhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı 

toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitli ği durumunda başkanın bulunduğu taraf 

çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı 

tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi 

teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende 

görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. 

Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif 

kalanlar gerekçelerini de açıklar.  Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci 

derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili i şlerin görüşüldüğü encümen 

toplantılarına katılamazlar. (5393 sayılı kanun md. 35) 

Kendi başına karar alamayan ve gündemi belediye başkanı tarafından belirlenen 

encümen, bu haliyle belediye başkanının meclis karşısındaki ve genel olarak belediye 

yönetimindeki gücüne güç katmaktadır.  Başkan tarafından göreve getirilen ve bazıları aynı 

zamanda encümen üyesi olan üst düzey memurların belediye başkanı ile ters düşme ve 

encümen kararlarında belediye başkanının aksine görüş bildirme ve/veya oy kullanma 

olasılığı, doğal olarak en azından Türkiye’de oldukça düşüktür. Fakat meclisin kendi 

içinden seçeceği meclis üyelerinin başkanla farklı siyasi partiden olma ihtimali de söz 

konusu olduğunda bu güçlerin encümende dengelendiğini söylemek mümkündür.36 

 

1.2.1.3.2.2. Encümenin Görev ve Yetkileri 

 Yine aynı Kanunun 34. maddesinde sayılan belediye encümeninin görev ve 

yetkileri şunlardır: 

            a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip 

belediye meclisine görüş bildirmek. 

            b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak. 

            c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

                                                 
36 Azaklı ve Özgür, a.g.m., s.313 
 



 22 

            d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

            e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye 

uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını 

uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

            h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

            i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

 

1.2.1.3.3. Belediye Başkanı 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişili ğinin temsilcisidir. 

Belediye yönetiminin yürütme organıdır. Belediye başkanı belediye sınırları içerisinde 

yaşayan seçmenler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemine ile 5 yıllığına seçilir. 

Belediye başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi ona belediye yönetiminde 

güçlü bir liderlik konumu kazandırmaktadır.37 

5393 sayılı Belediye Kanununun 38.maddesine göre Belediye başkanının görev ve 

yetkileri şunlardır: 

            a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

            b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

                                                 
37  Gökçe ve  Bayrakçı, Yerel Yönetimler Ders Notları, s.122. 
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            c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

            d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

            e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

            f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

            h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

            i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara 

onay vermek. 

            j) Belediye personelini atamak. 

            k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

            l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

           m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

           n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

           o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

           p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni 

kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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1.2.2. Büyükşehir Belediyeleri 

 

Dilimizde sıkça kullanılan metropol, metropolis, metropolitan  gibi sözcüklerle 

açıklamaya çalışılan, büyükşehir veya anakent kavramının uluslar arası  geçerliliği ve kesin 

bir tanımının vermek oldukça güçtür. Metropolis (Anakent veya Büyükşehir) yunanca 

asıllı metro ( ana, asıl ) ve polis (kent) sözcüklerinden oluşmuş ve ilkin antik çağların kent 

devletlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Daha sonraları ise Londra, Paris, Tokyo, 

Newyork gibi büyük yerleşim merkezlerini betimlemek için kullanılan bir kavram 

olmuştur.38  

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre Büyükşehir belediyesi: En az üç 

ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu 

sağlayan; kanunlarla verilen görev ve  sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; 

idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişisini, ifade eder. (5216 s. Kanun md.3) 

 

 

Tablo: 4 Büyükşehir ve Diğer Belediyelerin Belediye Nüfusu Đçindeki Payı  

 

Büyükşehir ve Diğer Belediyelerin Toplam Belediye Nüfusu Đçindeki Payı 

Büyükşehir Belediyesi       25.843.995 

Diğer       31.631.384     

Toplam Belediye Nüfusu       57.475.379 

 

Kaynak:  2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu  s.25 

 

Tablodan görüldüğü gibi 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre toplam belediye 

içresindeki nüfusun yaklaşık % 50 si Büyükşehir belediyelerinde yaşamaktadır. 

Günümüzde köyden kente özellikle Büyükşehirlere büyük bir göç yaşanmaktadır. 

                                                 
38 Ali  Kaya, Büyükşehir Sisteminde Belediyeler Arası Đlişkiler , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınları, No: 18, Kayseri, 1996, s.15 
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Büyükşehir belediyelerinin nüfuslarının artması bu mahalli idare birimlerinin önemini de 

artırmaktadır.  

 

 

1.2.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması 

 

Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim 

birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il  belediyeleri, 

fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla 

büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.(5216  Sayılı Kanun md.4) 

Kanun metninden anlaşıldığı gibi her nüfusu 750.000den fazla olan her il belediyesi 

büyükşehir belediyesine dönüştürülmez. Fiziki yerleşim durumları ve ekonomik düzeyleri 

göz önüne alınmak zorundadır. Yani yasanın 4. maddesinin kanun koyucuya büyükşehir 

belediyesi ihdas etmesi konusunda takdir yetkisi vermektedir. Çünkü 4. maddenin sonu 

“dönüştürülür” diye değil “dönüştürülebilir” diye bitmektedir. 

Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan 

belediye ve köylerin, büyükşehir belediyesine katılması konusunda Belediye Kanunu 

hükümleri uygulanır. Bu durumda katılma kararı, ilgili ilçe veya ilk kademe belediye 

meclisinin talebi üzerine, büyükşehir belediye meclisi tarafından alınır. Đmar düzeni ve 

temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen belediye 

ve köyler, büyükşehir belediye meclisinin kararı ve Đçişleri Bakanlığının önerisi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içine alınabilir. (5216  Sayılı 

Kanun md.6) 

 

1.2.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye kanununun 7. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır: 

a) Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin 

stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 
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            b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, 

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna 

uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak 

değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek 

onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve 

ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak 

veya yaptırmak. 

            c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 

proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 

plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 

775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. 

            d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat 

vermek ve denetlemek. 

            e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak 

            f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve 

toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve 

demiryolu üzerinde 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 yerlerini tespit etmek ve 

işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik 

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

            g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 

yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun 

olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;  ilân ve reklam 

asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve 

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini 

gerçekleştirmek. 
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            h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 

            i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence 

yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 

toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, 

moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 

belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; 

büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması 

ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden 

değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ili şkin hizmetleri yerine getirmek, 

bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara 

ili şkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili 

gerekli düzenlemeleri yapmak. 

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak 

ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar 

kurmak ve işletmek. 

           k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek. 

           l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 

işlettirmek veya ruhsat vermek.   

           m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri 

yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine 

malzeme vermek 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 kararıyla ödül vermek. 

           n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, 

onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. 
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            o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 

taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını 

yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek 

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara 

ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 

            r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer 

tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya 

arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 

            s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, 

defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

            t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 

işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

            u) Đl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları 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 kuruluşları  ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere 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 hizmetleri 

yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 

kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek 

okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. 

            y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. 
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            z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

insandan tahliye etmek ve yıkmak.    

            Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar 

plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir 

belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk 

kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

            Đlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

            a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci 

fıkrada sayılanlar dışında kalan  görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

            b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve 

aktarma istasyonuna taşımak. 

            c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık 

istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda 

belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile 

parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 

kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür 

tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu 

korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine 

ili şkin hizmetler yapmak 

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek 

Yapılan son düzenlemeyle Büyükşehir belediyeleriyle alt kademe belediyeleri 

arasındaki yetki dağılımı, ilçe belediyeleri aleyhine ciddi biçimde bozulmaktadır. Başta 

planlama yetkileri olmak üzere, alt kademe belediyelerinin birçok yetkisi Büyükşehir 

belediyesine verilmiştir.39 

                                                 
39 Evinç Torlak, Yasin Sezer, “Büyükşehir Belediye Reformu Üzerine Bir Değerlendirme”, Yerel 
Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar–1, Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 
2005, s.95 
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1.2.2.3. Büyükşehir Belediyesinin Organları 

Büyükşehir belediyesinin organları, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir 

belediye encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanıdır. 

 

1.2.2.3.1 Büyükşehir Belediye Meclisi 

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili 

kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye 

başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup,  büyükşehir içindeki diğer 

belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve 

ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer 

hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır (5216  Sayılı Kanun md.12) 

Büyükşehir belediye Meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün 

içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Kararların kesinleşmesi için Vali 

tarafından onaylanması şart değildir.40 Burada sınırlı bir vesayet yetkisinden söz edebiliriz. 

Zira Vali, Büyükşehir belediye meclisinin aldığı kararları iptal etme yetkisi yoktur, sadece 

idari yargıya başvurma hakkı vardır.  

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından 

belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı 

süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği 

bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda 

üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının 

belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde 

halkına duyurulur. Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde 

belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi 

geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün 

önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. 

Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. 

(5216  Sayılı Kanun md.13) 

                                                 
40 Hafize, Zülüflü, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Hakkında Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, 
Yerel Yönetim ve Denetim, Yıl: 2004, Cilt:9, Sayı:11, s.20 
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Eski 3030 sayılı Kanun’da Kasım, Mart ve Temmuz aylarında yılda üç defa yapılan 

olağan ve belirli şartların gerçekleşmesiyle yapılacak olağanüstü toplantı sisteminden 

vazgeçilerek meclisin her ay olağan olarak toplanması öngörülmektedir.41 Meclisin her ay 

toplanması durumunun, Büyükşehir belediye meclisini daha işlevsel bir hale 

getirebileceğini söyleyebiliriz. 

 

1.2.2.3.2. Büyükşehir Belediye Encümeni 

         5216 sayılı Kanunun 16. maddesine göre   Büyükşehir belediye encümeni, belediye 

başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 

seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere 

belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.  Belediye 

başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık 

eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge 

rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak 

miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir.  

 5216 sayılı yasada 3030 sayılı yasadan farklı olarak belediye başkanının 

katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık etmesi imkanı 

getirilmiştir.42  

 

1.2.2.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanı 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel 

kişili ğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve 

usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, 

büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye 

başkan vekili olamaz. Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye 

başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında 

                                                 
41  Dönmez ve  Özyardımcı, a.g.e. s.780 
42 Mustafa Dönmez ve M.Cemal Özyardımcı, a.g.e. s.788 
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görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde 

bulunamaz.         

 5216 sayılı Kanunun 16. maddesine göre Büyükşehir belediye başkanının görev ve 

yetkileri şunlardır: 

            a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.   

            b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini 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 encümenine başkanlık etmek, bu organların 

kararlarını uygulamak 

   d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve 

verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli 

yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe 

tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini 

hazırlamak. 

            f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin 

tahsilini sağlamak. 

            g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme 

yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. 

            h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir 

belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara 

temsil ettirmek. 

            i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. 
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            j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. 

            k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir 

belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. 

            l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe 

belediye başkanına devretmek 

m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili 

faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak 
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                                        ĐKĐNCĐ BÖLÜM  

                          BELEDĐYELER ĐN MAL Đ YAPISI 

 

Hızlı şehirleşmenin belediye bütçeleri üzerinde yarattığı harcama her geçen yıl daha 

fazla hissedilmektedir. Mevcut harcama yapısı ile yatırımcı bir kuruluşu andıran 

belediyelerin, karşılaştıkları sorunlar kötü mali yönetim ile birleştiğinde, belediyelerin mali 

yapısında bozulma ve borçlardaki artış kaçınılmaz hale gelmektedir. Tezin bu bölümünde 

belediyelerin mali yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Đlk olarak mali tevzin kavramı, 

belediyelerin gelir ve gider yapıları ve borçlanma olgusu ayrıntılı olarak açıklandıktan 

sonra sayısal verilere yer verilecektir.  

 

2.1. MALĐ TEVZ ĐN   

 

Maliye literatürünün en eski kavramlarından birisi olan mali tevzin, Türk maliye 

literatüründe, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki gelir ve gider bölüşümünü 

ifade etmektedir. Tevzin, denkleştirme ya da dengeleme anlamına gelmektedir. Ruşen 

Keleş bu terimi “akçal denkleştirme” olarak adlandırmaktadır. Mali Tevzin teriminin 

Đngilizce karşılığı olarak kullanılan "intergovernmental fiscal relations" deyimi aslında 

federal devletler için geçerli olabilecek, iki kademeli mali ilişkileri kapsamaktadır. Bu 

terim yerine son dönemlerde "fiscal federalism" deyimi kullanılırken, Đngiltere'de ise 

gelirin bölüşümü "Revenue Sharing" deyimi kullanılmaktadır.43  

 

Alaybek’e göre mali tevzin, “kamu hizmetlerini görmek üzere ve kamu hukuku 

usulleri dairesinde teşekkül etmiş ve kamu hükmi şahısları (devlet, vilayet, belediye, gibi 

kamu idareleri) arasında, bir yandan hizmetlerin ve dolayısıyla bunların gerektirdikleri 

giderlerinin, öbür yandan da bu giderleri karşılayan gelirin uygun esaslar dairesinde 

sistematik  bir tarzda bölüşülmesini ifade eden bir mali sistemdir.44  

 

Mali Tevzin Kavramının iki boyutu vardır: bunlardan birincisi görevlerin yani 

kamu hizmetlerinin yönetimler arasında bölüşülmesi, ikincisi ise bu görev bölümünün 

doğal sonucu olarak kamı gelirlerinin bölüşülmesidir. Görev bölüşümü merkezi yönetim 

                                                 
43 Halil Nadaroğlu, Mahalli Đdareler, Beta Yayınları, Đstanbul, 1989,  s.67-69 
44 Ali Alaybek, Belediye Maliyesi Reformu, Maliye Tetkik Kurulu Neşriyatı, Ankara, 1961, s.7 
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ile yerel yönetimler arasında hangi tür hizmetlerin merkezi yönetim tarafından hangilerinin 

yerel yönetimler tarafından yerine getirileceğinin belirlenmesini ifade eder. Bu noktada 

karşımıza kamusal ve yarı kamusal mal ayrımı çıkmakta ve bunlardan hangilerinin merkezi 

yönetim ve yerel yönetimler tarafından görülmesi gerektiğinin açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. Burada amaç, kamu hizmetlerinin halka en çabuk ve en etkili bir şekilde 

verilmiş olmasıdır. Yani bir hizmet en etkin şekilde hangi birim tarafından yapılacaksa o 

yönetim birimine verilmelidir.  Gelir bölüşümü ise görev bölüşümünün doğal bir sonucu 

olarak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli gelirlerin de belli kurallar 

çerçevesinde bölüşülmesini ifade eder.45  

 

Kamu hizmetlerinin bölüşümü deyince hangi tür kamu hizmetlerinin merkezi idare, 

hangilerinin mahalli idareler tarafından yapılacağının belirlenmesi anlaşılır. Görevlerin 

bölüşümünde temel kural, bu görevlerin en iyi biçimde hangi idare tarafından yerine 

getirileceğinin saptanması ve hizmeti en iyi yapacak idareye verilmesidir. Bunun için üç 

temel kural vardır: 46   

  

a)Genellik Đlkesi: Avrupa Konseyi Özerklik Şartı’nda öngörüldüğü gibi, 

hizmetlerin dağılımında kanunların yasaklamadığı ve açık bir yasa ile başka bir yönetime 

bırakmadığı tüm hizmetlerin mahalli idareler tarafında yerine getirilmesi ilkesinin 

kabulüdür.  

  

b)Yetki Đlkesi: genellik ilkesinin dışında mahalli idarelere verilmek istenen yeni 

hizmetler için merkezi yönetimden izin alınması, yetki alınması gerekmektedir. 

  

c) Yerel yönetimlerin yapacakları hizmetler neler ise bu hizmetlerin birer birer liste 

halinde görevleri belirten yasalarda sıralanmasıdır.  

 

Kamu hizmetlerinin devlet ile yerel yönetimler arasında paylaştırılması bu kamu 

idareleri arasında sıkı mali ilişkileri de beraberinde getirmiştir. Toplumsal hayatın zorunlu 

kıldığı ortak ihtiyaçların bir kısmının tatmini görevi yerel idarelere verilirken, bunlardan 

doğacak olan kamu yüklerini karşılayacak araçların da kendilerine temin edilmesi 

gerekmektedir. Diğer bir ifade ile kamu hizmetlerinin paylaştırılmasına paralel olarak; 

                                                 
45 Orhan Gökçe ve Erdal Bayrakçı,Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, Dizgi Ofset, Konya, 2006, s.56 
46 Nuri Tortop, Yerel Yönetimler Maliyesi, TODAĐE Yayın No:263, Ankara, 1996, s.32 
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kamu kaynaklarında devlet ile yerel yönetimler arasında paylaştırılması gerekir. Kamu 

hizmetlerinin bir kısmının yerel idarelere verilmesi, bu hizmetlerin yapılması için gerekli 

olan mali araçları hangi kaynaklardan karşılayacaklarının da belirlenmesini getirir. Kamu 

gelirlerinin merkezi idare ile yerel yönetimler arasında mali bir paylaşıma tabi 

tutulacağının belli kurallara bağlanması, zorunluluğunu ortaya çıkarır. Aslında kamu 

hizmetlerinin paylaşımı ve dağıtımı ile gelir kaynaklarının paylaşımı ve dağıtımı aynı 

meselenin idari ve mali iki yanını birden düzenlemenin zorunluluğunu kendiliğinden 

ortaya çıkarır.47 

 

Devlet ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkilerin tanzimini sağlayacak olan 

esas ve kurallarının sınır ve genişliğinin ne olacağı yani mali paylaşımın yalnız mali 

sahadaki ilişkilerin düzenlenmesini mi, yoksa idari alandaki ilişkilerin düzenlenmesini de 

içine almasının gerekip gerekmediği konusu, en fazla incelemiş olan Alman yazarlar 

arasında görüş ayrılıklarına yol açmıştır. Bazı yazarlar, bu paylaşıma karşı çıkma nedeni 

olarak yetki paylaşımına ve sınırına atfettiği halde, diğer bazıları idari yetkileri, yani görev 

ve hizmetlerin genişliği ve alanını da izah etmek üzere, geniş manada uygulanması 

gerektiğini ileri sürmüşlerdir.48  

 

 

 2.2. BELEDĐYE GEL ĐRLERĐ 

 

Genel olarak belediyelerin beş farklı gelir kaynağı söz konusudur. Bunlar,  

 

a) Devlet Vergi Gelirlerinden belediyelere ayrılan paylar,        

b) Yerel yönetimlerin öz gelirleri, 

            c) Olağanüstü gelirler olarak nitelendirilen borçlanma gelirleri 

d) Devletin belediyelere yardımları ve  

e) Diğer gelirlerdir. 

 

Belediyelerin sayısında görülen artış, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından 

belediye başına düşen payın azalmasına neden olmuş; Büyükşehir ve ilçe belediyesi 

                                                 
47 Đsmail Hakkı Ülkümen, Mahalli Đdareler Maliyesi,  A.Ü.S.B.F. Yayınları, No: 103/85, Ajans Türk 
Matbaası, Ankara, 1960, s.35-36 
48  A.g.e., s.37 



 37 

sınırları içinde yaşayan nüfusun artması sonucu olarak da belediyelerde kişi başına düşen 

yerel gelir ve gider reel olarak azalmıştır. Ayrıca bazı belediye gelirlerinin verimsiz, fiyat 

ve gelir hareketlerine duyarlılığı az matrahlardan oluşması, belediyelerin mali yapısını ve 

gelirlerini etkileyen faktörlerdir.49 

Aşağıdaki tablodan görüldüğü gibi belediyelerin vergi gelirleri 1985-1990  yılları 

arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Ayrıca genel vergi gelirlerinden ayrılan paylar da 

yılda yıla sürekli dalgalanma göstermiştir. Tabloda dikkat çeken bir diğer husus ise vergi 

dışı gelirlerin  sürekli olarak azalış gösterdiğidir. 1975-1980 arasında vergi dışı gelirler 33 

civarlarındayken bu oran 2000-2005 yılları arasında %13 lere kadar gerilemiştir.  Öte 

yandan borçlanma gelirleri de 1975-1980 dönemi içinde % 6 iken bu oran 2000-2005 

döneminde %20 lere kadar yükselmiştir.     

            Tablo: 5  Belediye Gelirlerinin Yüzde Dağılımı 

                 Yıllar:                1975-80   1980-85   1985-90   1990-95  1995-00  2000-05 

Borçlanma Hariç  

Vergi Gelirleri  52,2 59,8 73,9 72,4  65,3  66,8  

GBVP  0,0 47,8 59,9 62,3  56,1  53,8  

Belediye Vergileri  52,2 12,0 14,0 10,1  9,2  13,0 

Vergi Dışı Gelirler  33,0 29,9 19,4 15,0  17,4  15,9 

Faktör Gelirleri  14,7 10,3 6,6 12,6  17,3  17,3  

Borçlanma Dahil  

Vergi Gelirleri  49,0 57,3 62,3 57,1  52,2  53,7  

GBVP  0,0 45,7 50,5 49,0  44,9  43,3  

Belediye Vergileri  49,0 11,5 11,8 8,1  7,4  10,4 

Vergi Dışı Gelirler  31,1 28,6 16,3 11,9  14,0  12,8 

Faktör Gelirleri  13,9 9,9 5,6 9,9  13,8  13,9 

Borçlanma  6,0 4,3 15,8 21,1  20,0  19,6 

   

        Kaynak: Barış, Kurtuluş, Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve Harcamaların 

Finansmanı,  DPT Yayın No: 2692, Ankara, 2006, s.49-50 

 

                                                 
49 Nihat Falay, “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısına Đlişkin Eğilimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 
Cilt:5, Sayı:2, Yıl:1997, s.3-13 
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 2.2.1. Devlet Vergi Gelirlerinden Belediyelere Ayrılan Paylar 

 

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından ayrılan paylara ilişkin olarak 1981 

yılında önemli bir değişiklik olmuştur. 1981 yılına kadar geçerli olan ve belediyelere çeşitli 

vergi gelirlerinden değişik miktar ve oranlarda gelir sağlayan finansman yöntemine son 

verilerek, bu tarihte çıkarılan 2380 sayılı yasayla, değişik devlet vergilerinden, değişik 

oranlarda sağlanan paylar kaldırılarak, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından 

belirli oranda pay verilmesi esası getirilmiştir.50  

 

 Türkiye’de pay sistemi il özel idareleri ve belediyeleri kapsamakta, köyler bu 

akışta yer almamaktadır. 1981 yılına kadar uygulanan sistemde, yerel yönetimlere pay 

verme uygulamasında “ek vergi” sistemi baskın olmuştur. Gümrük vergisine eklenen % 10 

pay belediyelere nüfuslarına göre dağıtılmış, belediye sınırları içerisinde toplanan kazanç 

vergisinin % 3’ü belediyelere bırakılmış, iskele resminin % 3’ü ila % 5’i arasında değişen 

kısım iskelesi olan belediyelere verilmiş, il özel idarelerince toplanan arazi ve bina 

vergisinden belediyelere pay ayrılmıştır. 1948 yılında yapılan düzenleme ile uygulama 

sistemleştirilmi ş ve belediye gelirleri, devlet vergi gelirlerinden ayrılan paylar ve 

belediyelerce toplanan ücret, resim, harç ve katılma payları olarak iki kategoride ele 

alınmıştır. 1981 yılında belediyelerin yerel gelirleri 2464, ulusal bütçeden alacakları paylar 

ise 2380 sayılı yasa ile ayrı ayrı düzenlenmiştir. 1981 yılında 2380 sayılı yasa ile başlatılan 

uygulama, kimi devlet vergilerinden değişik oranlarda almakta oldukları paylar 

kaldırılmıştır. Bunun yerine her yıl genel bütçenin vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden topluca pay verme uygulaması getirilmiştir. Yasa gereğince paylar, vergilerin 

toplandıkları ayı izleyen ay sonuna değin, Đller Bankası’nda Đçişleri Bakanlığı emrinde ayrı 

ayrı toplanmaya başlanmıştır.51 

2380 sayılı Belediyelere ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesinde payların dağıtımına ilişkin şu hükümler yer 

almaktadır: 

                                                 
50 Halil Đbrahim Aydınlı, “1980 Sonrası Türk Belediye Sisteminde Yeni Liberal ve Desantralist Eğilimler”, 
Kocaeli Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2003, Sayı:5, s.78-86 
51 Birgül, A. Güler ve Tayfun Çınar, Yerel Maliye Sistemi, TODAĐE Yayın No: 313, Ankara, 2004, s.69 
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Paylar, aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna kadar Đçişleri 

Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere Đller Bankasına yatırılır.  Đller 

Bankasından her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payı Banka tarafından Đçişleri 

Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyükşehir belediyeleri 

dışındaki belediyelere dağıtılır.   Đller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il özel 

idare payı Banka tarafından Đçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır.  Đller Bankası kendisine borçlu belediye ve il 

özel idarelerinin vadesi geçmiş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere ayrılan 

paylardan kesmeye yetkilidir. (2380 s. Kanun md.1) 

Madde metninden de anlaşılacağı gibi Kanunun 1. maddesi, Đller Bankasına 

kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi geçmiş borç taksitlerini genel 

bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesme yetkisi vermektedir. Uygulamada birçok 

belediyenin borçlu olduğunu göz önüne alırsak belediye gelirlerinin ciddi oranda 

azalacağını söyleyebiliriz.  

Ancak Türkiye Büyük Milet Meclisine sevk edilen Đl özel idareleri ve 

belediyelerinin gelirlerine ilişkin esasları düzenleyen kanun tasarısı, 2380 sayılı kanuna 

göre daha kapsamlı açılımlar getiriyor. Tasarı,  özel idarelerinin ve belediyelerin vergi, 

harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınan ücret ve diğer gelirleri ile bunların konusu, 

mükellefi, matrahı, oran ve tarifeleri, istisna ve muafiyetleri, tahakkuku ve tahsiliyle bu 

idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas 

ve usulleri kapsıyor.  

 

Tasarının genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylar bölümünde Payların, 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net 

tutar üzerinden hesaplanması, Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının; yüzde 5’i 

büyükşehir belediyelerine, yüzde 1,65’i büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe ve ilk 

kademe belediyelerine, yüzde 3,20’si diğer belediyelere ve yüzde 1,15’i il özel idarelerine 

ayrılması öngörülüyor.  
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Grafik 1: Merkezi Yönetimden Aktarılan Payları/Topl am Gelirler  

46,51

4,27

19,97

34,35

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

BELED ĐYELER BELED ĐYELERE
BAĞLI ĐDARELER

ĐL ÖZEL ĐDARELER Đ TOPLAM MAHALL Đ
ĐDARELER

MERKEZĐ YÖNETĐMDEN AKTARILAN PAYLAR / TOPLAM 
GELĐRLER(%)

 

Kaynak: Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006, s.43 

 

Belediyelerin bütçe gelirlerinin nerede ise yarısı genel bütçe vergi gelirlerinden 

gelen paylardan oluşmaktadır. Özellikle bu oran küçük belediyelerde %90 ların üzerine 

bile çıkabilmektedir.52 Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü  2006 Yılı Faaliyet Raporu’nda 

belirtildiği gibi belediye gelirlerinin % 46  sı merkezi yönetimden aktarılan aylardan 

oluşmaktadır. Bu veriler ışığında belediyelerin mali açıdan büyük ölçüde merkeze bağlı 

olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Belediyelerde nüfus başına pay dağıtım sistemi uygulanmaktadır. Normal statüdeki 

belediyeler için pay  dağıtımında  esas  alınan  kişi  başına dağıtım  sistemi bazı  avantaj ve 

dezavantajlara sahiptir:53 

 
a) Sistem oldukça basit, anlaşılabilir ve yönetilebilirdir. Yerel yönetimlerde uzun 

dönemli mali planlama yapılabilmesi harcamaların sağlıklı finansmanı açısından büyük 

                                                 
52 2006 Yılı Mahalli Đdareler Genel Faaliyet Raporu, s.43 
53 Barış, Kurtuluş, Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı ve Harcamaların Finansmanı,  DPT Yayın No: 
2692, Ankara, 2006, s. 117-118 
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önem taşımaktadır. Kişi başına pay dağıtım sisteminde en son nüfus sayımı verilerinin 

kullanılması ve dağıtımın sadece tek bir kritere dayanması mali planlama açısından önemli 

kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, GBVP’nın en önemli gelir unsuru olması ve yerel 

ekonomiye bağımlı olmaması kreditörler açısından mevcut sistemi daha avantajlı 

kılmaktadır.  

 

b) Mevcut pay dağıtım sistemi politik müdahalelere imkan tanımamaktadır. Her 

yerel yönetim birimine tek ve objektif bir dağıtım gerçekleştirilmektedir ve tarafsızdır. 

Afet kararnameleri kanalıyla pay dağıtım sistemine müdahale her ne kadar sistemin 

tarafsızlık özelliğine zarar verir gibi görünse de yerinde kullanıldığı takdirde afet 

kararnameleri doğru bir müdahale aracıdır.  

 

c) Mevcut sistemin diğer bir önemli avantajı ise yerel ve ulusal ölçekte vergi 

tahsilatının maliyetini azaltmasıdır. Vergi tahsilatının her bir yerel yönetim tarafından değil 

bu konuda uzmanlaşmış ve ülke ölçeğinde altyapıya sahip merkezi idare tarafından 

gerçekleştirilmesi, belediyelerin vergi tahsilatına idari maliyeti önemli ölçüde azaltırken  

merkezi vergi idaresi açısından da uzlaşmazlık, koordinasyon, denetim  gibi maliyetleri  

minimum düzeye indirmektedir.  

 

d) Kişi başı dağıtım sistemi, yönetim maliyeti açısından diğer sistemlerle kıyasla 

minimum düzeydedir. Örneğin pay dağıtımında ( veya transfer) performans kriterleri veya 

bütçe performansı gibi değişkenler esas alındığında bu değişkenlerin her yıl itibarıyla 

yeniden değerlendirilmesi, tüm idare bütçelerin toplanması, denetlenmesi ve takibi önemli 

maliyetler getirecektir.  

 

e) Mevcut sistemin diğer önemli bir özelliği ise merkezi idarenin ekonomi 

politikalarına yerel düzeyde uyumun sağlanmasına yardımcı olmasıdır. GVBP’nin bütçe 

gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturması, yerel vergilerde oranların merkezi idare 

tarafından saptanması, garantili borçlanma düzeyinin merkezi bütçe ile belirlenmesi ve 

personel politikalarında merkeze bağımlılık bu katkıyı oluşturan unsurlardır. Yine merkez 

ve yerel arasında paylaşıma konu olacak vergilerin merkezi idare tarafından  tespiti pay 

dağıtım sisteminin makro ekonomik politikalara diğer bir katkısıdır. Nitekim, petrol 

ürünleri alınan ÖTV’nin dışlanması ve bu verginin istikrar programında en önemli gelir 

unsurlarından biri olması bu duruma iyi bir örnektir. GBVP’nın 2002 ve 2003 yıllarında 
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ekonomik istikrar programının önemli araçlarından biri olması bu duruma diğer bir 

örnektir  

f) GBVP’nın merkezi idarenin ekonomi politikaları ile uyumu, konjonktürel 

dalgalanmanın üst düzeye çıktığı ve istikrarsızlığının arttığı dönemlerde, yerel bütçeleri 

olumsuz etkilemektedir. Belediye bütçelerinin yapısal ve devresel gelişiminin incelendiği 

bölümde de görüldüğü gibi kriz dönemlerinde belediye bütçelerinde dalgalanma en uç 

noktalarına varmıştır.  

 

g) Sistem gelişmiş ve azgelişmiş bölge ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelere kişi 

başına eşit düzeyde pay dağıtımını sağlamaktadır. Bu ilk bakışta bölgesel eşitsizliği 

artıracak bir unsur olarak görülebilir. Ancak, vergi gelirleri paylaşımının nüfus esasına 

göre yapılması mali kapasite farklılıklarının yani yatay eşitsizliklerin giderilmesi 

fonksiyonunu sisteme dahil etmektedir. Ayrıca, kişi başı eşit dağıtım sisteminin en önemli 

dezavantajı olarak yerel yönetimlerin harcama ihtiyaçlarındaki farklılığı dikkate almadığı 

öne sürülmektedir.  

 

h) Đki nüfus sayımı arasında belediyelerin katsayı yani pay dağıtım havuzundaki 

payı değişmemektedir. Gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan genel bütçe vergi 

paylarının orta vadede sabit bir katsayıya sahip olması bütçe planlaması açısından önemli 

bir avantajdır. Ancak bu durum nüfus artışı çok hızlı olan belediyeler ve iller için kişi başı 

efektif  değerlerin gelecek nüfus sayımına kadar reel olarak azalmasına yol açmaktadır. 

 

 

2.2.2. Belediyelerin Öz Gelirleri 

 

Belediyelerin öz gelirleri, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununda sayılan gelirler ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa dayanmaktadır. 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanununda öngörülen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, 

harcamalara katılma payları, diğer paylar ve ücrete tabi işlerden elde edilen gelirler olarak 

ayırabiliriz. 
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      Tablo 6. Belediye Gelirlerinin Yüzde Dağılımı (Büyükşehir Belediyeleri ve Normal Statü Ayrımı) 
 

 

Kaynak: Barış Kurtuluş, a.g.e. s.53 

 

 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Büyükşehir Belediyeleri               

Vergi Gelirleri 57,9 48,2 42,8 49,0 53,7 60,2 52,9 52,3 58,0 64,0 64,7 60,2 61,2 70,5 

 GBVP 57,1 46,7 41,6 46,3 52,0 58,4 51,3 50,8 56,0 62,2 62,7 55,4 53,6 66,5 

 Belediye Vergileri 0,7 1,5 1,3 2,7 1,8 1,8 1,6 1,5 2,0 1,8 2,0 4,9 7,6 4,0 

Vergi Dışı Gelirler 9,2 9,4 13,2 11,5 8,3 8,4 12,6 8,7 11,9 7,9 5,7 10,2 12,7 7,6 

Faktör Gelirleri 1,4 2,5 2,4 3,8 7,2 7,8 6,0 8,4 10,2 8,7 10,5 12,1 13,2 11,9 

Borçlanma 31,6 39,9 41,5 35,6 30,7 23,6 28,6 30,6 19,9 19,4 19,2 17,4 12,8 9,9 

 
Normal Statü 

              

Vergi Gelirleri 73,4 63,6 56,0 65,7 55,7 48,1 50,9 53,4 47,5 45,9 44,7 44,4 45,1 51,8 

 GBVP 60,0 53,2 48,1 44,6 41,3 37,8 42,1 39,0 35,7 36,2 35,9 33,0 27,7 37,7 

 Belediye Vergileri 13,4 10,4 7,9 21,1 14,4 10,3 8,8 14,4 11,8 9,6 8,8 11,4 17,4 14,1 

Vergi Dışı Gelirler 12,5 8,4 10,9 11,9 21,1 19,1 20,1 17,4 12,8 14,0 13,1 13,5 13,3 15,3 

Faktör Gelirleri 9,8 10,6 19,4 19,4 17,9 17,6 22,9 17,5 15,2 15,0 15,1 13,8 15,2 15,3 

Borçlanma 4,4 17,4 13,8 3,0 5,4 15,3 6,1 11,8 24,5 25,2 27,1 28,2 26,4 17,7 
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Tablo 6’da belirtildiği gibi belediye vergileri olarak yazılan belediyelerin öz 

gelirlerinin oldukça sınırlı olduğunu görmekteyiz. 1994 yılında belediye gelirleri içindeki 

payı 13,4 olan belediyelerinin öz gelirlerinin payı 2004 yılında ancak 0,7 puan yükselerek 

14,1’e yükselmiştir. Özetle belediyelerin kendilerine bırakılan vergileri toplamada başarılı 

olduklarını söyleyemeyiz.  

 

 

2.2.2.1. Emlak Vergisi Kanununa Göre Sağlanan Gelirler 

 

Yerel vergilerin en önemlisi servet vergisi niteliğindeki emlak vergisidir. 1319 

sayılı Kanunla düzenlenen emlak vergisi, tespit olunan vergi değerlerinin meskenlerde 

binde 1, diğer binalarda binde 2, arsalarda binde 3 ve arazilerde binde 1’i oranında 

uygulanır. Bakanlar Kurulu bu oranları yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar 

artırmaya, vergi değerine her yıl uygulanacak olan değerleme oranını sıfıra kadar 

indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya ve belediye grupları itibarıyla 

farklı tespit etmeye yetkilidir. Emlak vergisinde beyan sistemi 2002 yılında 4751 sayılı 

kanun ile kaldırılarak, bina değerleri için en az Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca 

müştereken tespit edilen ve uygulanacağı yıldan dört ay önce ve Resmî Gazete ile ilan 

edilen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile dört yılda bir yerel komisyonlar 

tarafından saptanan arsa ve arazi değerleri üzerinden hesaplamaya dayalı yeni bir tahakkuk 

sistemi benimsenmiştir. Emlak vergisinin ilk taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci 

taksidi ise Kasım ayında tahsil edilmektedir.54  

 

Emlak vergisi, konusu temelde servet olarak kabul edilen bina, arsa ve arazi 

üzerinden alınan vergilerden oluşur. Vergi matrahını ülke sınırları içindeki bina, arsa ve 

arazilerin vergileri oluşturmaktadır. Verginin mükellefi bina, arsa veya arazilerin sahibi, 

varsa irtifa hakkı sahibi ya da yoksa mutasarrıfları olmaktadır. Vergi, ilgili servetin birçok 

değerleme metotları sonucu ulaşılan değeri üzerinden alınır. 55  

 

Emlak vergisi belediyelere ödenen bir vergi olup vergi gelirleri çeşitli oranlarda 

belediyeler, il özel idareleri ve büyük şehir belediyeleri arasında paylaşılıyordu. Ancak 

                                                 
54  Kurtuluş, a.g.e. s.49-50 
55 Ali Rıza Özdemir, “Yerel Yönetimlerin Mali Seçenekleri”, Yerel Yönetimler üzerine Güncel Yazılar-1, 
Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005, s.353  
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5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin g fıkrası, 1391 sayılı emlak Vergisi 

Kanunu’nun 38. maddesini yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla artık belediyelerin 

topladığı emlak vergisinden diğer yerel yönetim birimlerine pay ayrılmamaktadır. Şüphesiz 

bu durum belediyeler açısından olumlu bir gelişme olarak sayılabilir. 

 

Emlak vergisi 1972-1985 yılları arasında genel bütçe vergi gelirleri arasında yer 

almakta iken 1986 yılından itibaren bu verginin tahsili ve geliri, yerel yönetimlere 

bırakılmıştır. Nispi bir vergi olan emlak vergisinde oranlar 1998 yılında çıkarılan 4369 

sayılı vergi kanunu ile düşürülmüştür. Daha önce dört yılda bir verilen beyanname, emlak 

vergisinin enflasyon nedeniyle erimesine neden olduğundan 4369 sayılı kanunla yapılan 

değişiklikle vergi oranları düşürülürken vergi matrahının her yıl yeniden değerlendirme 

oranında artırılması esası getirilmiştir. Ağustos 1999’da çıkan 4444 sayılı kanunla 

matrahın yeniden değerleme oranı yerine bu oranın yarısı kadar artırılması uygulamasına 

geçilmiştir. 56 

 

Emlak vergisi tahsilatının belediye gelirleri içerisindeki payı, uygulanan sistem 

nedeniyle yıllar içerisinde büyük oranda dalgalanma göstermiştir. Emlak vergisine konu 

olan emlak değerlerinin 4 yılda bir tespiti ve gerçek değerlerinin çok altında beyanı, emlak 

vergisi tahsilatının borçlanma hariç belediye gelirleri içerisindeki payının yüzde 1,3 

düzeyine kadar düşmesine neden olmuştur. 1998 yılında 4369 sayılı Kanun ile önemli bir 

değişiklik yapılarak, emlak vergisi matrahının 4 yıl boyunca aşınmasını önlemek amacıyla, 

beyan edilen rayiç bedelin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması hükmü 

getirilmiştir. Ancak, 1999 yılında 4444 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucu her yıl 

yapılan matrah artışı, yeniden değerleme oranının yarısı olarak düzenlenmiştir. Emlak 

vergisi uygulamasında diğer önemli bir sorun tahsilat üzerinden diğer yerel yönetim 

birimlerine aktarılan paylar olmuştur. 2004 yılı sonuna kadar, belediyeler tarafından tahsil 

edilen verginin yüzde 15’i il özel idareleri payı, ayrıca BŞB bulunan şehirlerde il özel 

idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın yüzde 20’si BŞB payı olarak ayrılmaktaydı. 

Emlak vergisi üzerinden il özel idarelerine ve Büyükşehir belediyelerine pay verilmesi, 

emlak vergisi tahsilatında etkinliği azaltan etkenlerden biri olmuştur.57 Ancak 5393 sayılı 

Belediye kanununun 85. maddesinin g fıkrası ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38. 

                                                 
56 Birol, Aydemir, “Belediyelerin Gelir Kaynakları ve Gelirlerinin Analizi.” Yerel Yönetim ve Denetim, 
Cilt: 5, Sayı 2, Şubat 2000, s. 42-52 
57 Kurtuluş, a.g.e. s.50 
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maddesinde belirtilen diğer yerel yönetimlere pay verilmesi hükmü yürürlükten 

kaldırılmıştır. Dolayısıyla belediyelerin topladıkları vergiler kendilerine kalmaktadır. 

Emlak vergisi belediyeler için şüphesiz çok önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak 

Emlak vergisinin belediyelere devrinden bütün belediyelerin kazançlı çıkacağı 

söylenemez. Büyükşehir belediyeler bu devirden daha karlıdır.58 Bu bağlamda küçük 

belediyelere özellikle belde belediyelerine emlak vergisi dağıtımında pozitif ayrımcılık 

yapılması tartışılabilir. 

Emlak vergisi beyana dayalı bir vergidir. Yükümlüler, dört yılda bir defa olmak 

üzere o yılın Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel beyanda bulunmaktadırlar. Emlak 

vergisi ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahakkuk 

ettirilmektedir. Ancak bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla ilçe olması halinde, 

belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina ve araziye ait bina ve arazi 

vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından saptanmaktadır.59 

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir 

önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için 

tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden 

değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi uyarınca belirlenen belediye grupları 

itibarıyla farklı oranlar tespit etmek suretiyle de kullanabilir. Emlak Vergisi birinci taksidi 

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit 

taksitte ödenir. (1319 sayılı kanun md. 29-30) 

Gayrimenkullerle ilgili vergiler Đngiltere’de GSMH %2.8, tüm vergiler içinde oranı 

% 3.7; OECD ülkelerinde sırayla % 2 ve % 5.5; AB’de sırayla % 1.8 ve % 4.3 tür. Avrupa 

ülkelerinde de emlak vergileri farklı uygulanmaktadır. Tek evi olan genellikle vergiden 

muaf tutulmakta, birden fazla evi olanların bina ve arsalarında vergi oranı artırılmaktadır.  

Kırsal kesimdeki vergi oranı şehirden daha düşüktür. Ülkemizde emlak vergisini tüm 

vergiler içindeki payı % 2.8 civarındadır.60 

                                                 
58 Belma Üstünışık,  Belediyelerin Mali Yapısında Düzenlemeler, DPT Yayınları, Ankara 1987, s.41 
59 Birgül A. Güler ve Tayfun Çınar, a.g.e , s.100  
60 Adem Esen,  Belediye ve Şehir Üzerine Düşünceler,  Nobel Yayın, Konya, 2003, s.32 
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2.2.2.2. Belediye Gelirleri Kanununa Göre Sağlanan Gelirler 

 

1981 tarih ve 2464 sayılı yasada düzenlenen vergiler, harçlar, katılma payları, 

ücretler, kendilerine ait taşınmazları kiralamak, satmak yoluyla elde ettiği gelirler ve 

işletme karlarından oluşmaktadır. Bu çerçevede; Đlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, 

Akaryakıt Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 

Yangın ve Sigorta Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, yerel vergileri; Temizleme ve 

Aydınlatma Harcı, Đşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Kaynak Suları 

Harcı, Tellallık Harcı, Bina Đnşaat Harcı gibi gelirler harçları; yol, kanalizasyon ve su 

tesislerinin yapımına ve harcamalarına katılma da harcamalara katılma payı örneklerini 

oluşturmaktadır.61 

 

 

2.2.2.2.1. Vergiler 

 

Belediye gelirleri kanununda sayılan vergiler Tablo 8.de toplu olarak gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi belediyelere ait vergilerden ilan ve reklam  vergisi ile çevre temizlik 

vergisi dışındaki vergiler nispi vergilerdir. Yani ekonomik gelişmelere göre artan veya 

azalan bir yapıya sahiptirler. Ancak çevre temizlik vergisi maktu bir vergi olmasına 

rağmen her yıl vergi usul kanunu gereğince saptanan yeniden değerleme oranının yarısı 

kadar artırılmaktadır. Yani bu vergi türü de kendini bir bakıma enflasyonun 

aşındırmasından korumuştur.62 

  

 

 

 

 

                                                 
61 Aydınlı, a.g.m. s.78 
62 Ulusoy ve  Akdemir, a.g.e. s.158-159 
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Tablo 7 Belediye Gelirleri (Bin YTL) 

 

 Kaynak:Barış Kurtuluş,a.g.e.s.41

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
KAYNAKLAR 7 8 10 17 26 52 77 91 151 243 547 1130 1700 2742 4119 
A. VERGĐ GELĐRLERĐ 3 4 5 8 11 25 46 51 81 138 332 676 992 1610 2843 
 1. Genel Bütçe Payı 0 0 0 0 0 0 37 41 61 104 279 499 770 1261 2335 
 2. Belediye Vergileri 3 4 5 8 11 25 9 10 20 34 54 177 222 349 508 
 2.1. Emlak Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 112 127 144 
 2.2. Diğer 3 4 5 8 11 25 9 10 20 34 54 71 110 223 364 
B. VERGĐ DIŞI GELĐRLER 3 3 4 8 14 26 29 39 58 95 176 241 417 702 646 
 1.Harçlar 1 1 1 2 3 5 6 8 16 21 38 57 75 92 181 
 2.Harcamalara Katılma Payı 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 10 18 28 75 
 3.Bel.Yon.Kur.Tes.Has. 1 1 1 2 4 7 8 11 18 19 36 56 82 139 260 
 4.Çeşitli Gelirler 1 1 2 3 7 12 14 20 23 53 96 118 242 444 129 
C.BORÇLANMA 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 39 213 292 429 631 
 1.Đç Borçlanma 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8 30 116 221 293 322 
 2.Dış Borçlanma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 98 71 136 308 

 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
KAYNAKLAR 7.434 12.988 25.977 57.234 108.375 217.737 426.370 916.365 1.830.117 2.931.361 4.836.907 7.525.576 10.075.241 12.447.479 14.542.116 
A. VERGĐ GELĐRLERĐ 5.170 8.768 14.929 28.934 63.345 121.442 229.232 483.655 986.535 1.535.299 2.598.996 3.963.624 4.992.162 6.223.986 8.395.919 
 1. Genel Bütçe Payı 4.108 7.446 12.770 25.270 48.400 97.696 191.530 413.533 786.359 1.243.464 2.116.593 3.332.678 4.057.802 4.427.038 6.805.620 
 2. Belediye Vergileri 1.063 1.322 2.159 3.664 14.945 23.746 37.702 70.122 200.176 291.835 482.403 630.946 934.360 1.796.948 1.590.299 
 2.1. Emlak Vergisi 499 461 609 760 6.504 6.6698 8.203 9.489 89.488 107.569 115.629 155.815 449.316 1.107.142 834.937 
 2.2. Diğer 564 862 1.550 2.904 8.441 17.048 29.499 60.633 110.688 184.266 366.774 475.131 485.043 689.806 755.362 
B. VERGĐ DIŞI GELĐRLER 1.495 2.184 4.007 13.046 25.154 61.969 119.776 290.082 493.191 741.372 1.153.159 1.768.785 2.592.663 3.445.997 3.933.629 
 1.Harçlar 281 403 723 1.646 2.611 6.107 10.114 20.430 33.469 54.188 103.549 141.161 174.225 225.681 324.689 
 2.Harcamalara Katılma Payı 261 187 309 1.023 1.009 2.382 5.077 12.130 16.015 29.664 53.557 74.192 99.225 134.213 184.211 
 3.Bel.Yon.Kur.Tes.Has. 462 785 1.752 6.313 12.677 28.500 57.480 139.312 245.812 383.781 598.843 994.922 1.338.265 1.814.250 2.064.655 
 4.Çeşitli Gelirler 491 810 1.223 4.064 8.857 24.980 47.105 118.210 197.895 273.739 397.210 558.510 980.949 1.271.853 1.360.074 
C.BORÇLANMA 769 2.036 7.041 15.254 19.876 34.326 77.362 142.628 350.391 654.690 1.084.752 1.793.167 2.490.415 2.777.496 2.212.568 
 1.Đç Borçlanma 544 1.020 3.226 7.200 9.061 24.244 61.071 81.448 223.191 527.955 909.006 1.662.178 2.374.389 2.693.091 2.128.824 
 2.Dış Borçlanma 225 1.015 3.814 8.054 10.815 10.082 16.291 61.180 127.200 126.735 175.746 130.989 116.027 84.404 83.744 
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Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi belediyelerin topladıkları vergiler ve harçlar 

yıllara göre çeşitli dalgalanmalar göstermiştir. Tek başına emlak vergisi bile belediyelerin 

topladıkları diğer vergilerden daha fazla yekûn tutmaktadır. Örneğin 2004 yılında 834.937 

TL tutarında emlak vergisi toplanırken diğer belediye vergilerinin payı ise 755.362 TL 

tutarında kalmıştır. Bu veriler, belediyelerin bütçelerinde emlak vergisinin diğer vergilere 

oranla daha büyük bir yer tuttuğunu gösteriyor.  

 

 

 

         Tablo 8: Belediye Vergilerinin Maktu ve Nispi Olarak Dağılımı 

 

 

 

            Kaynak: Ahmet Ulusoy ve Tekin Akdemir, a.g.e. s.159 

 

 

 

2.2.2.2.1.1. Đlan ve Reklam Vergisi 

 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. maddesine göre Belediye sınırları ile 

mücavir alanları içinde yapılan her türlü Đlan ve reklâm, Đlan ve Reklâm Vergisine tabidir. 

Yine aynı kanunun 13. maddesinde mükellef ve sorumlular belirtilmiştir. Buna göre Đlan ve 

Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak 

üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. Đlan ve 

reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve 

reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar 

  

Vergi Türü Maktu     Nispi  

Đlan ve Reklam Vergisi     x  

Eğlence Vergisi     x  

Haberleşme Vergisi     x 

Elektrik, Havagazı Tüketim Vergisi     x 

Yangın Sigorta Vergisi     x 

Çevre Temizlik Vergisi    x  
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 Madde metninde görüldüğü gibi kanun koyucu oldukça geniş bir kapsam çizmiştir. 

Bilindiği gibi ilan, bir olayın veya olayın umuma duyurulmasıdır. Duyurmanın nerelerde 

ve ne şekilde yapıldığı vergi alınmasını etkilemez. Duyuru, belirli yerlere yapıştırmak 

suretiyle veya yayın organlarında basılmak suretiyle görsel biçimde yapılabileceği gibi, 

sesli veya görüntülü iletişim araçları ile de yapılabilir. Reklâmın ilandan farkı, ticari veya 

sinai bir malın tüketicisine bırakılmasıdır. Günümüzde reklâm için daha radyo ve 

televizyonlar kullanılmaktadır.63  

 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 14. maddesine  göre Aşağıda sayılan 

ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 

             a)  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve 

reklamlar, 

             b)  Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,  

            c)  Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini 

gösteren levhalar,  

            d)  Đşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan 

ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve 

tarifnameler, 

e) Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin 

kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, 

(Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)  

            f) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve 

bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları 

Đşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 

           g) Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde 

yapacakları ilan ve reklamlar, 

                                                 
63 M.Cengiz Ünlü ve Mehmet Korkusuz, Açıklamalı Uygulamalı Belediye Gelirleri Kanunu, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, 1996, s.33-34 
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            h) Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi 

bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı 

kuruluşlar tarafından Türkiye'deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve 

ticaret unvanları ile ad ve adreslerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog 

ve dergiler, 

             ı) Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler 

üzerindeki ilan ve reklamlar,  

             i) Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı 

binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.  

 Kanunun Konu maddesinde (md. 12) hayli geniş bir çerçeve çizilmiş olmasına 

rağmen bu çerçeve istisna ve muafiyetlerle hayli daraltılmış bulunuyor. Đstisna ve 

muafiyetlerin bu kadar çok olması, verginin verimini düşürdüğü gibi haksız rekabete de 

yol açmaktadır. Đstisna ve muafiyetlerle ilgili uygulamada şu gözden kaçırılmamalıdır ki, 

vergi hukukunda mükellefiyet, muafiyet ve istisna hükümlerinin çok açık ve anlaşılır 

biçimde belirtilmesi esastır. Benzetme ya da kıyas yoluyla bir konuda istisna uygulanamaz. 

Kendi özel kanunlarında istisna ve muafiyete ilişkin özel bir hüküm olsa da bu kanunda 

sayılmadıkça hiçbir kişi ya da kuruluş Đlan ve Reklam Vergisinden muaf tutulamaz.      

Verginin tarhı ve ödenmesi hususu yine aynı kanunun 16. maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre: Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması 

halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam 

işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam 

işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına 

kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Đlan ve Reklam Vergisi, 

beyanname verme süresi içinde ödenir 
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2.2.2.2.1.2. Eğlence Vergisi 

 

           Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sinema, tiyatro, spor 

müsabakaları, at yarışları, sirk, çalgılı bahçeler vb. gibi biletle girilen yerler ile biletle 

girilmesi zorunlu olmayan diğer eğlence yerlerinden alınan vergilerdir. Biletle girilen 

eğlence yerlerinde bilet bedeli hasılatı üzerinden, biletle girilmesi zorunlu olmayan 

yerlerde işin niteliğine göre çalışılan her gün için belediye meclislerince belirlenecek 

miktardır. 64 

 

 Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17. ve 18. maddelerinde verginin konusu ve 

mükellefiyeti belirtilmiştir. Buna göre: belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan 

eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. Verginin mükellefi, eğlence 

yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir. 

           Yine aynı kanunun 19. maddesinde Đstisna ve muaflıklar belirtilmiştir. Aşağıda 

belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz: 

            a)  Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma 

bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri 

tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle 

balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

            b) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından 

kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, 

festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler. 

            c) Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan 

dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen 

eğlenceler. 

            d) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması. 

e) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, 

kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler 

                                                 
64 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, s.149 
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Verginin ödenmesi hususunda kanunun 22.maddesi üç değişik usul belirlemiştir. 

Buna göre: 

            a)  Vergi  biletle  girilen  yerlerde  bilet  bedellerine  eklenmek  suretiyle  hesaplanır 

ve belediye  tarafından  özel  damga  konulması  sırasında   ödenir.  Bu suretle   alınan   

biletlerin   kullanılmadan   iadesi   halinde   peşin   olarak   ödenen   vergi   geri verilir.  

Genel ve Katma Bütçeli idarelerle Đl Özel Đdareleri ve köyler tarafından yürütülen spor 

müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip 

eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir. 

            b) Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına 

kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.  

            c) Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip 

eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.  

 Madde metninden de görüldüğü gibi, biletle girilen eğlence yerlerinde eğlence 

vergisi peşin ödenmektedir. Biletlerin kısmen veya tamamen kullanılmaması halinde de 

daha önce tahsil edilmiş olan eğlence vergisi iade edilmektedir. Bu uygulamanın temel 

sebebi, idarenin eğlence faaliyetlerinden yararlananların sayısını kontrol etmekteki 

zorluğudur.  Đdare, bu tür yerlerde sadece kullanılan biletlerin kontrolünü yapmakla 

yetinmektedir. Verginin tahsili için daha güvenli ve pratik yöntem de henüz yoktur. Biletle 

girilen eğlence yerlerinde, üzerinde eğlence vergisinin ödendiğini belirten damga taşıyan 

biletler kullanılmaktadır.65  

 

    2.2.2.2.1.3. Haberleşme Vergisi: 

             2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun  29 ve 30. maddelerine göre Belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen 

telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme 

Vergisine tabidir. Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data 

ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon Đdaresidir. 

                                                 
65  Ünlü ve Korkusuz a.g.e, s.100 
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      Ancak günümüzde telefon, telex. fax ve data hizmetlerindeki Devlet tekeline son 

verilmekte ve bu amaçla PTT idaresinin bu hizmetleri veren birimleri ayrı bir tüzel kişilik 

olarak ve serbest piyasa kurallarına göre yeniden düzenlenmektedir. Her ne kadar verginin 

mükellefi PTT idaresi ise de verginin yansıtılabilir olması özelliğinden dolayı bu unsur 

hizmet bedellerinin tespitinde dikkate alınarak (faturada ayrıca gösterilmese bile) 

müşterilere aktarılmaktadır.66  

 

2.2.2.2.1.4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminden 

alınan vergidir. Bu vergi elektrik ve havagazının satış bedelleri üzerinden % 5 oranında, 

sanayi, taşıma, boşaltma, yükleme, soğutma işi yapan kurumlarda ve telgraf telefon 

işletmelerinde % 1 oranında alınmaktadır. Hastane, dispanser, klinik gibi sağlık hizmetleri 

görenler, dini hizmet gören yerler, uluslar arası fuar, sergi, panayırlar ve elektrik ve 

havagazı üreten tesisler bu vergiden muaf tutulmuşlardır.67  

Belediye Gelirleri Kanununun 35.maddesine göre Elektrik ve Havagazı Tüketim 

Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.  

             a) Đmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve 

telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1, 

             b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden 

yüzde 5, 

             c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5. 

Beyana dayalı bir vergi türü olan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, vergi 

sorumlusu olan dağıtım kuruluşları tarafından, tahsil edildikleri ayı izleyen ayın 20. günü 

akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde belediyeye 

ödenir. Ödemenin mutlaka beyannamenin verilişli sırasında yapılması gerekmez ve fakat 

ayın 20 sine kadar yapılması zorunludur.68  

                                                 
66 Ünlü ve Korkusuz a.g.e, s.104 
67 Gökçe ve  Bayrakçı, Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, s.150 
68  Ünlü ve Korkusuz a.g.e, s.114 



 55 

 

2.2.2.2.1.5. Yangın ve  Sigorta Vergisi 

 

Belediye gelirleri Kanununun 40. maddesine göre Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla 

alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. 

 

Verginin konusu belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde kalan menkul ve 

gayrimenkuller için yaptırılan yangın sigortalarıdır. Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi, 

belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında bulunan menkul ve gayrimenkuller için 

yaptırılan yangın sigortaları, vergi kapsamı dışındadır. Vergilendirmenin amacı, 

belediyelerin yangınları önlemede ve söndürmede yüklendikleri harcamalara, bu alanda 

faaliyet gösteren sigorta şirketlerini de katmaktır.69  

 

Yine aynı kanunun 44. maddesinde beyan ve ödeme usulü belirlenmiştir. Buna 

göre, Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20. günü akşamına 

kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi 

aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret 

bakanlıklarının görüşü alınarak Đçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

 

 

2.2.2.2.1.6. Çevre Temizlik Vergisi 

 

Bu vergi belediye gelirleri arasındaki en yeni vergidir. 1993 yılında 3914 sayılı 

kanun ile Belediye Gelirleri Kanununun 44.maddesine eklenen bir fıkra ile belediyeler 

tarafından çevre temizlik vergisi alınması kabul edilmiştir. Bu vergin konusu, belediye 

sınırları ve mücavir alan içinde bulunan belediyelerin katı atık (çöp) toplama ile 

kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut ve işyerleridir. Verginin yükümlüsü ise her 

ne sıfat ve şekilde olursa olsun bu yerleri kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.70  

 

                                                 
69 Ünlü ve Korkusuz a.g.e, s.119 
70 Gökçe ve Bayrakçı Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, s.151 
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Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesine göre Genel ve katma bütçeli 

idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve 

benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından  münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, 

Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci 

yurtları ile umuma açık  ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk 

hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası 

kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı 

vergiye tâbi değildir. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak 

suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak 

hesaplanır.  Đşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, 

aşağıdaki tarifeye göre alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanır. 

Belediyelerde tahakkuk eden çevre temizlik vergisi ile tahsil edilen çevre temizlik 

vergisi  arasında önemli fark vardır. Yani belediyelerin, hemşehrilerimizden önemli 

miktarda çevre temizlik vergisi alacağı vardır. Belediyelerin temizlik harcamaları ile 

topladıkları vergi miktarı kıyaslandığında, vergilerin masrafların az bir kısmını karşıladığı 

görülmektedir.Yani  çevre temizlik vergisi emlak vergisine göre daha az tahsilatı yapılan 

bir vergidir. Bunun sebepleri  şunlardır:71 

a) çevre temizlik vergisinin yeni bir vergi türü olması 

b) bazı önemlerde miktarın düşük kalması ( hemşehrinin vergi ödememek için 

katlanacağı masraf ile cezalı ödemesindeki fark düşük kalınca caydırıcı 

olmaktadır.) 

c) bazı dönemlerde bu verginin kaldırılacağı gibi düşünceleri yaygın hale 

gelmesidir.  

Yine aynı şekilde mükerrer 44. maddede yıllık vergi tutarı ve ödeme şekli aşağıdaki 

şekilde gösterilmiştir: 

 

 

 

                                                 
71 Esen, a.g.e., s.25 
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Tablo: 9 Çevre Temizlik Vergisi Yıllık Vergi Tutarı  (YTL)  

Bina 
Grupları 

1. Derece 2. Derece 3. 
Derece 

4. 
Derece 

5. Derece 

1. Grup 1.400 1.120 840 700 560 
2. Grup 850 670 500 420 340 
3. Grup 560 450 340 280 225 
4. Grup 280 225 170 140 115 
5. Grup 170 140 100 85 70 
6. Grup 85 70 50 40 30 
7. Grup 30 25 18 15 12 

  

Đş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, 

belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak 

ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya 

mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. Đş 

yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, 

emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 

 

2.2.2.2.2. Harçlar 

 

492 sayılı Harçlar Kanununda tanımlandığı üzere fertlerin özel menfaatine ilişkin 

olarak, kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları 

ödemelerdir. Bu tanıma göre bir hizmetin harç konusu olabilmesi için, kişilerin bir kamu 

kurumundan ya da hizmetinden yararlanmaları, diğer bir deyişle kendilerine kamu eliyle 

özel bir yarar sağlanması gerekmektedir.72 

 

2.2.2.2.2.1. Đşgal Harcı 

 

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak 

veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal 

edilmesi, Đşgal Harcına tabidir: (2464 sayılı Kanun md. Madde 52) 

 

                                                 
72 Dönmez ve Özyardımcı, a.g.e. s.476 
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a) Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal 

ve hayvan satıcıları tarafından işgali, 

            b) Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının 

herhangi bir maksat için işgali, 

            c) Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu 

görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin 

çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç)  

 Burada şu hususu açıklamakta yarar vardır. Haklin gelip geçmesine mani 

olmayacak şekilde yaya kaldırımlarının bir kısmının veya halkın oturmasına yiyip içmesine 

veya eğlenmesine tahsis edilen yerlerin geçici olarak işgallerinden Đşgal Harcı 

alınmayacaktır.73  

 

2.2.2.2.2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 

 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 1. maddesine göre On bin veya on 

binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, 

mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir 

gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. 

 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel  Tatiller Hakkında Kanununda belirtildiği gibi 

1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin 

içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 

13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir. 

            a) Resmi bayram günleri şunlardır: 

           23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. 

           19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür. 

                                                 
73 O. B. Piriler, Açıklamalı ve Uygulamalı Belediye Gelirleri Kanunu, Türk Belediyecilik Derneği 
Yayınları, Ankara, 1994, s.83 
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            30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır. 

             c) Dini bayramlar şunlardır: 

             Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. 

             Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. 

             

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı 

işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Dolayısıyla  

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi, kendisine çalışma ruhsatı verilen 

gerçek veya tüzelkişidir.  

 

Yıl içinde işin terk edilmesi sebebiyle mükellefiyetten çıkılması halinde, 

mükellefiyet çalışan süreye inhisar edecektir. Bu hükme göre yıllık çalışma ruhsat harcı 

ödendikten sonra yıl içinde işyerinin kapanması halinde, takvim yılının sonuna kadar olan 

aylara ait harç geri verilecektir. Örneğin 12 Ocak tarihinde bir yıllık Tatil Günlerinde 

Çalışma Ruhsat Harcı ödeyen işyeri sahibi, işyerini 14 Eylül tarihinde kapatacak olursa 3 

aylık harç miktarını belediyeden geri alacaktır.74  

        

   2.2.2.2.2.3. Kaynak Suları Harcı 

Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) 

belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara 

özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.  Kaynak Suları Harcını, kaynak 

sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler. (2464 s. Kanun 

md.62-63) 

Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, 

kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı 

peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen 

kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.( 2464 s. Kanun md.66) 

                                                 
74 O. B. Piriler, a.g.e., s.96 
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        Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak 

sularından ikinci bir kez harç alınmayacaktır. Bu hükümle belediye hudutları ve mücavir 

alanlar içinde satılan kaynak sularından ikinci defa harç alınmasının önüne geçilmek 

istenmiştir. Tahsil edilen harç karşılığında mutlaka makbuz kesilmesi lazımdır.75  

 

  2.2.2.2.2.4. Tellallık Harcı 

             Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat 

yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair 

yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve 

gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir. Tellallık Harcını, mal ve 

mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler (2464 s. Kanun 

md.67-68) 

2564 sayılı Kanunun 71. maddesine göre Tellallık Harcı, belediyelerce 

görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur. Maddede belediyece 

görevlendirilecek yetkililer denildiğine göre belediye tahsildarları, zabıta memurları, 

münadiler veya diğer memurlar tahsilat için görevlendirilebilir.76 

 

2.2.2.2.2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı 

            Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce 

verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda 

kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir 

alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık 

bakımından muayene ve denetlenmesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına 

tabidir.  2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır. 

Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.( 2464 s. Kanun md.72–73 ) 

 

 

                                                 
75 O. B. Piriler, a.g.e. s.100 
76 O. B. Piriler, a.g.e. s.110 
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2.2.2.2.2.6 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

Belediye gelirleri Kanununun 76. maddesine göre Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile 

ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve 

Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir 

            Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması 

karşılığında aynı kanunun 77. maddesinde belirtilen  aşağıdaki tarifeye göre alınır.  

 

           Tablo:10 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Oranları 

Harcın 
Tutarı (YTL)  

 

  
En 

az 
En 

çok 

a) Tartı ağırlıklarının her birinden 0,5 1,5 

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 1,5 

c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin 
her birinden 

1 3 

d) El terazilerinden 2 6 

e) Normal masa terazilerinden 3 9 

f) Otomatik (ibreli) terazilerden 4 12 

g) Elektronik 
terazilerden                                                                            

5 15 

h) Kantar ve 
basküllerden                                                                          

10 30 

 

2.2.2.2.2.7. Bina Đnşaat Harcı 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve 

tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında tarifede gösterilen nispet ve 

hadlerde bina inşaat harcına tabidir.  Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının 

değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine 
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dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.  Đnşaata 

ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.( 2464 s. Kanun ek 1. md.) 

Kanunun ek 2. maddesine göre aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından 

müstesnadır 

a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye 

bütçelerinden karşılanan her türlü binalar, 

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları 

c)Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize 

sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan 

tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis 

inşaatı, 

           d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara 

bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, 

            e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük 

sanat siteleri ile esnaf çarşıları,  

            f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların 

müştemilatı, 

            g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve 

öğrenci yurtları, 

            h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve 

kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl 

içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa 

edilen binalar, 

            i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi 

muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili 

kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen 

yerlerde inşa edilen binalar, 
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             j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı 

alınmış olup da Đmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar. 

 Bina Đnşaat Harcından istisna edilmiş yapıların listesine baktığımızda, 5237 sayılı 

ilk belediye gelirleri kanununda  belirtilenlere göre hayli genişletilmiş olduğunu 

görüyoruz. Hemen belirtelim ki yapımı harçtan istisna edilen bina harçları için belediyeden 

ruhsat alınması mecburidir.77  

Bina inşaat harcı, belediye gelirleri kanunun ek 6. maddesinde belirtilen  aşağıdaki 

tarifeye göre alınır 

                  Tablo: 11 Bina Đnşaat Harç Tarifesi 

1. Konut Đnşaatı: m² başına (YTL)  

Đnşaat Alanı En az En çok 

a) 100 m² ye kadar 0,50 1,5 

b) 101-120 m² 1 3 

c) 121-150 m² 1,5 4,5 

d) 151-200 m² 2 6 

e) 200 m2’den yukarı 2,50 7,5 

                                                                                                          

2. Đşyeri Đnşaatı:    m² başına (YTL)  

Đnşaat alanı En az En çok 

a) 25 m² ye kadar 2 6 

b) 26-50 m² 3 9 

c) 51-100 m² 4 12 

d) 100 m2’den yukarı 5 15 

 

 

 

                                                 
77 Ünlü ve  Korkusuz a.g.e, s.191 
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2.2.2.2.2.8 Çeşitli Harçlar 

a) Kayıt ve suret harcı: Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek 

her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri, Kayıt 

ve Suret Harcına tabidir. 

 b) Đşyeri açma izni harcı: Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin 

açılması "Đşyeri Açma Đzni Harcına" tabidir. 

 c) Muayene, ruhsat ve rapor harcı: Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe 

bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine 

verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu kanunda 

ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor 

Harcına" tabidir. 

 d) Sağlık belgesi harcı: Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel 

mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere 

verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi 

Harcına" tabidir.  

 

2.2.2.2.3. Harcamalara Katılım Payları 

Kamu tüzel kişilerinin özellikle belediyelerin altyapı e bayındırlık hizmetlerinden 

dolayı bazı hemşehrilerin mal varlıklarının değeri artar. Yeni yolların açılması, mevcut 

yolların daha iyi hale getirilmesi, park ve bahçelerin kurulması gibi faaliyetler yapıldığı 

yerdeki gayrimenkullerin değerinin artırır. Bu değer artışının sebebi belediye hizmetleridir. 

Etraftaki gayrimenkul sahiplerinin hiçbir katkısı yoktur. Böyle bir değer artışı durumunda 

gayrimenkullerinin değeri artan vatandaşların harcamalara katılmaları adaletin gereğidir.78   

Belediye Gelirleri Kanununda üç tür katılım payı düzenlemiştir. Bunlar: 

a) Yol harcamalarına katılma payı: Belediyelerce veya belediyelere bağlı 

müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki 

                                                 
78 Esen, a.g.e. s.14 
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tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan 

gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır. 

            b) Kanalizasyon harcamalarına katılma payı: Belediyelerce ve belediyelere bağlı 

müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan 

faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 

alınır: 

            c) Su tesisleri harcamalarına katılma payı: Belediyelerce veya belediyelere bağlı 

müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın 

yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına 

Katılma Payı alınır. 

 

2.2.3. Borçlanma Gelirleri 

Belediye gelirlerinin önemli bir bölümünü borçlanma oluşturmaktadır. 

Belediyelerin borçlanma esas ve usulleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak 

amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç 

edebilir: 

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım 

programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

b) Đller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını 

bu bankaya sunmak zorundadır. Đller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli 

görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

c) Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. 

d) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 

gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme 
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oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat 

olarak uygulanır. 

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına 

sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde 

toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu 

geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Đçişleri 

Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

           f) Belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren alt yapı 

yatırımlarında Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki miktarın 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine 

Müsteşarlığının görüşü alınır. 

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri 

hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

            Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı malî tablolarını 

üçer aylık dönemler hâlinde Đçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama 

Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. (5393 s. Kanun md.69) 

2006 Yılı Mahalli Đdareler Raporunda belirtildiği gibi 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun geçici 5 inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu geçici 3 

üncü maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına borçlu olan belediyelerin kanunların 

hükmünden yararlanarak uzlaşma kapsamına alınan borç miktarları toplamı   

10.036.437.246,02 YTL dir79 

 

 

 

                                                 
79 Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu, 2006, s.38 
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Grafik 2: Belediyelerin Mali yükümlülükler/GSMH  
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Kaynak:  Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006, s.37 

 

Tablodan görüldüğü gibi belediyelerin belediyelerin borçları Gayri Safi Milli 

Hasılanın % 3,58’ ine ve  belediyelere bağlı idarelerin borçları Gayri Safi Milli Hasılanın 

% 1,69’ una tekabül etmektedir. 

 

 

2.2.3.1 Belediyeleri Borçlanmaya Đten Nedenler 

 

Türkiye’de belediyeleri borçlanmaya iten nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür:80 

 

a) Belediyeleri borçlanmaya iten nedenlerin başında gelir-gider dengesizliğinin 

geldiğini söylemek gerekir. Belediye harcamalarının toplumsal gelişme ve kentleşme ile 
                                                 
80 Özhan Çetinkaya, Tolga Demirbaş,  “Türkiye’de Belediyelere Đlişkin Borçlanma Mevzuatı, Borçlanma 
Yapısı ve Belediye Borçlanma Yapısının Đncelenmesi”, Akdeniz Üniv. Đ.Đ.B.F. Dergisi, Yıl:2004, Sayı:8 
s.18-37 



 68 

birlikte artması buna karşılık belediyelerin olağan gelirlerinin yetersiz kalması olağanüstü 

bir gelir kaynağı olan borçlanmaya gitmelerine neden olmuştur. Belediyelerin tüm harcama 

çeşitleri ele alındığında (cari, yatırım ve transfer) GSMH içindeki paylarındaki artışlar 

önemli seviyelere çıkmıştır. Özellikle belediyelerin yatırım taleplerindeki artışlar (içme 

suyu, kanalizasyon, ulaşım, katı atık vs) belirtilen harcama kalemleri içinde etkili 

olmaktadır. Harcamalardaki artışlar yüksek oranda olurken gelir paylarındaki artışlar o 

oranda artmamıştır. 

 

b) Belediye gelirlerinin harcamalarını karşılamaya yetecek düzeyde olmamasının 

yanında belediyelerin gelirlerini harcamalarına etkin dağıtmamaları da borçlanmanın 

sebeplerinden olmuştur. Özellikle belediyelerin siyasi kaygılar ve personele maaş ödeme 

konusunda dikkatsiz davranmaları cari harcamaları, halka şirin görünme konusunda prestij 

yatırımlarına girmeleri yatırım harcamalarını artırmıştır. Hesapsız yapılan bu harcama 

düzenlemeleri esasta yapılması gereken harcamaları engellemekte onları gerçekleştirmek 

için belediyeleri borçlanma yapmaya sevk etmektedir. Bu konuyu “yönetim hatası” olarak 

adlandırmak mümkündür. 

 

c) Özellikle 1980 sonrasında belediye sayısındaki artış belediyelerin önemli 

gelirlerinden olan genel bütçe vergi gelirleri paylarının azalmasına kişi başına düşen gelir 

paylarının kişi başına düşen harcama paylarını karşılamada yetersiz kalmasına dolayısıyla 

borçlanmaya neden olmaktadır. 

 

d) Belediyelerin genel bütçe vergi gelirinden gelen paylar dışında kendi sahip 

oldukları öz gelirlerinin yetersiz olması da gelirlerin giderleri karşılama oranını 

düşürmüştür. Öz gelirlerinin bütçe içindeki payları % 5 ile % 15 arasında değişen 

belediyelerin dönem dönem öz gelirleri toplama konusunda rahat davranmaları, zaten az 

olan bu gelirlerin iyice azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla öz gelirlerin azlığı genel 

anlamda gelir seviyesini ve dolaylı olarak da borçlanmayı etkilemektedir. 
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            2.2.3.2. Đç Borçlanma 
 

Đç kaynaklar değerlendirildiğinde, belediyelerin yurt içi finansman kaynakları 

bulamadıkları görülmektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerin altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir fonksiyon üstlenen Đller Bankası Genel 

Müdürlüğü’nün yatırımların finansmanında kullandığı Belediyeler Fonu bütçe kapsamına 

alınmış, Banka'nın Fon'dan kullandığı kaynaklar azaltılmıştır. Bu durum, Đller Bankası’nın 

mevcut proje stokunun tamamlanmasını yavaşlattığı gibi, yeni proje alımını da 

engellemiştir. Uzayan termin planları ve finansmanda Fon gelirleri yerine belediyelerin 

borçlandırılması yoluna gidilmesi, belediyelerin Banka'ya yatırım yaptırmaktan 

çekinmeleri ve proje yönetiminde Banka'yı devre dışı bırakmaları eğilimine yol açmıştır. 

Proje yapım süresinin uzaması ve hizmetin gecikmesi, tamamlanmadan eskiyen tesislerin 

artması gibi bir soruna yol açmaktadır. Bu durum belediyeleri dış kredi kullanımına 

yönelten bir etki oluşturmaktadır.81  

 

Türkiye’de Belediyelerin en önemli iç borçlanma araçları banka kredisi kullanma 

ve tahvil çıkarma şeklindedir. Belediyelerde nakit yönetiminde gelir ve giderdeki 

dalgalanmalara göre hareket edilmesi gerekir. Belediye gelirleri belirli aylarda artar. Çevre 

Temizlik Vergisi, emlak Vergisi belli dönemlerde tahsil edilir. Belediye gelirleri belli 

aylarda yükselirken diğer aylarda sınırlı kalmaktadır. Ancak, belediyelerin her ay yapması 

gereken personel harcamaları gibi temel giderleri vardır. Her ne kadar, belediyenin yıl sonu 

itibariyle toplam gelirleri toplam giderlerini karşılayabilirse de belirli dönemlerde belediye 

bütçesi açık verebilir. Bu tür zamanlarda, belediyelerin kısa vadeli iç borçlanmaya gitmesi 

geçici açıklarını kapatmasının bir yoludur. 82 

 

Belediyelerin tahvil ihraç ederek iç kaynaklardan borçlanmalarına ilişkin 2499 

Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ise çeşitli hükümler içermektedir. Kanunun 3. Maddesinin 

(h) bendinde mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren 

kuruluş, idare ve işletmeler ihraççı olarak nitelendirilmiştir. “Tahvil ve diğer borçlanma 

senetleri ihracı” başlıklı13. madde de ihraç limitlerinin Bakanlar Kurulunca belirleneceği 

bu durumda özel kanunlarda belirlenen limitlerin uygulanmayacağına işaret edilmektedir. 

Ayrıca Hazine garantisini ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitlerine 

                                                 
81 DPT, VIII. Be ş Yıllık Kalkınma Planı, Yerel Yönetimler Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, 2001, s.55 
82 Ertuğrul Acartürk, Orhan Çakmak, “Yerel Yönetimlerde Borçlanma”, Yerel Yönetimler üzerine Güncel 
Yazılar-1, Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005, s.386-387  
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uyulmayacağı da hüküm altına alınmıştır. 1992 yılına kadar mahalli idarelerce çıkarılacak 

menkul kıymetlerin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması 

gerekmezken bu yıl yapılan değişiklikle Kurul kaydı zorunlu tutulmuştur.83  

 

Đç borçlanmada belediyelerin başvurduğu temel kuruluşlardan birisi olan Đller 

Bankası, belediyeler tarafından oluşturulmuş bir kuruluş olmasına rağmen, 1993 sonrası 

bazen belediyelere % 220-270 oranında faiz ile oldukça yüksek faiz oranıyla borç 

kullandırmıştır. Belediyeler de aldıkları borçları, kar getirici alanlardan ziyade hizmete 

yönelik alanlarda harcadıklarından geri ödemekte zorluk çekmişlerdir.84 

 

Đller Bankası, belediyelerin borçlanmalarında özellikle 1980’li yılların başlarında 

önemli görevler üstlenmiştir. 1980’li yılların ortalarına kadar Banka belediyelerin 

başvurduğu tek ulusal kredi mercii konumundaki bir tekel idi. Kamu kredisinde ulusal 

tekel dönemi 1986 yılında belediyelerin yerli özel sermayeden borçlanması ile ortadan 

kalkmıştır. 1990’lı yıllarda ise yerli bankalardan borçlanma, Đller Bankasından 

borçlanmanın önüne geçmiştir. 1985-1995 dönemi itibariyle yerli ticari bankalardan 

borçlanma iller bankasından borçlanmanın iki katını aşmıştır.85 

 

Belediyelere aktarılacak yeni hizmetler için kaynak arayışında daha sıkı kurallara 

tabi olan dış borç alternatifinden önce iç piyasadan bankacılık sistemi kanalı ile borç 

arayışına girilmesi bugünkü noktada daha olası gözükmektedir. Bununla birlikte, 

belediyelerin hali hazırda dış borçlardan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmediği bir 

ortamda çok özel koşullar olmadığı müddetçe özel finans kurumlarının mahalli idarelere 

kaynak aktarması pek mümkün görülmemektedir. Özel bankaların kamu kurumu dahi olsa 

maddi imkanları yeterli görülmeyebilecek belediyelere kredi açmaması durumunda, 

mahalli idarelerin kamu bankaları aracılığı ile fonlanmasına yönelik bir talep ve eğilim 

doğma riski bulunmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde kamu bankalarına bu yönelik 

baskıların gelmesi beklenmelidir. Bankacılık sisteminin kendi sorunlarından kaynaklı 

nedenlerle özel bankalar bile seçim dönemlerinde bu tür mali ilişkilere yönelik taleple de 

karşılaşabilecektir.86  

                                                 
83 Çetinkaya ve Demirbaş, a.g.m., s.22 
84 Đsmail Destan, “1994-1999 Tarihleri Arasında Merkezi Đdare Đle Yerel Yönetimler Arası Đlişkiler”, Yerel 
Yönetim ve Denetim, Cilt:4 Sayı:2, Yıl: 1999, s.4-14, 
85 Birgül A. Güler, Yerel Yönetimler, TODAĐE Yayın No:280, Ankara, 1998, s.190 
86 http://www.tesev.org.tr/mik_tasarilar.doc  09.07.2007 
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Çoğu ülkede iç borçlanmanın da sadece yatırım harcamaları için yapılabileceği 

(zamansal gelir-gider uyumsuzluğu için borçlanma dışında) hüküm altına alınırken, bu tür 

borçlanmada da genelde yatırımın ömrü ile borç arasında bağlantı kurulmaya 

çalışılmaktadır (Almanya, Đrlanda, Norveç, Portekiz vb.). Yine yerel borçlanmaya bir 

tavanın getirilmesine de yaygınlıkla rastlanılmaktadır. Örneğin Danimarka’da yerel 

yönetimler net yatırımlarının %25’ine göre belirlenen bir marj aralığı dahilinde borçlarını 

arttırabilmekte, Đngiltere’de ise her yıl ulusal önceliklere göre yerel idarelerin 

onaylanabilecek kredi alım tutarları önceden tespit edilmektedir. Bazı ülkeler borçlanmada 

tahmini gelirlerin bir yüzdesini (Bulgaristan, yüzde 10) sınırlama aracı olarak kullanırken 

diğer bazıları borç ödeme kapasitesini (yıllık gelirin bir yüzdesi olarak yıllık ödenen borç) 

kriter (Đspanya, yüzde 25) olarak kullanmaktadır Bu konuda Türkiye’deki yeni belediye 

yasa tasarısında da bu tür bir sınırlama getirilmiştir. Ancak bazı ülkelerde ise (Đsveç, 

Norveç, Fransa) gerektiğinde iç kaynaklardan borçlanma yapılabileceği konusunda her 

hangi bir sınırlama getirilmemesi de dikkat çekmektedir.87 

 

2.2.3.3. Dış Borçlanma  

Yerel yönetimlerin yatırımlarının finansmanı için vergiler ve merkezi kaynak 

aktarımı yetersiz kalınca “dış borçlanma” ihtiyaç duyulan kaynak açığını sağlamak tek 

çıkış yolu olmuştur. Diğer bir ifadeyle, yerel yönetimler için dış borçlanma, yerel 

hizmetlerin farklılaşmasını toplam kalitesini artırmakla birlikte uluslar arası modern 

kentsel gelişmelerin de takip edilmesi için bir finansman modeli olmaktadır.88 Bununla 

birlikte alınan dış borçların gelir getirici olmayan alanlarda, sadece günü kurtarmak 

amacıyla kullanılması ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir.  

Özellikle hazine garantisi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yerel yönetimler dış 

proje kredilerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemişler ve Hazine onların 

yerine dış borçları ödemek durumunda kalmıştır. 2003 sonu itibarıyla Hazine’nin ödediği 

ve ödeyeceği borç tutarı 12,1 katrilyona ulaşmıştır. Hazinenin yerel yönetimlerden olan 

toplam 12,2 katrilyonluk alacak stokunun yarısından fazlası geri ödeme garantilerinden 

kaynaklanmaktadır (yüzde 56). Geri kalan yüzde 24 Yap işlet Devret niteliğindeki 

                                                 
87  Çetinkaya, ve Demirbaş, a.g.m. s.34 
88  Acartürk ve  Çakmak, a.g.m. s.384 
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projelere verilen garantiler, yüzde 20 ise ikrazen verilen kredilerdir. Yerel yönetimlerin 

toplam dış borç stoku içinde 2003 sonu itibarıyla henüz sorun aşamasına gelmemiş ama 

sorun aşamasına gelme olasılığı yüksek olan 1,8 katrilyon liralık bir hazine garantili dış 

borç stoku bulunmaktadır.89 

 

Mülkiye Müfettişleri H.Mehmet Songur ve M.Atilla Şahin ülkemizin bu güne değin 

süregelen başı boş uygulamadan daha fazla zarar görmesinin engellenmesi için mahalli 

idarelerin dış finansmanı ile ilgili olarak  aşağıdaki tedbirlerin alınmasını 

önermektedirler:90 

a) Dış borçlanmanın geri ödenmesi yıllara saridir. Dolayısıyla, gelecek nesillerin 

gelirleri ipotek altına sokularak bir kaynak kullanımı söz konusudur. Keza kullanılacak bu 

kaynak üzerinde, sonraki yılların yerel yöneticilerinin de bütçe hakkı bulunmaktadır. Bu 

çerçevede belediyeler, dış borçlanmaya dayalı bir finansman modelini kullanırken itfa 

süresi açısından makul bir denge gözetmesi, Bununla beraber borçlanma suretiyle elde 

edilen kaynaklar belediyenin öz gelirleri ve devlet yardımlarından farklılık arz etmektedir. 

Borçlanma gelirleri sürekli olmayan geçici nitelikte bir gelirdir. Bu nitelik dolayısıyla 

borçlanılan miktarı ödemek için gelecekte yeni ve zorunlu gelir kaynakları bulmak 

gerekecektir. Bu nedenlerle, alınan dış borcun boyutları ve itfa müddeti belediye 

yönetiminin seçim süresi ile ilintili olması, 

b)Dış borçlanmaya dayalı finansman yönteminin, popülist olmayan ve siyasi 

tercihlere göre de değişiklik göstermeyecek nitelikteki alt yapı yatırımları için kullanılması 

ve büyük çaptaki dış borçlanma kararlarında ise ilgili yerel çevrede referanduma gidilmesi 

sağlanması, 

c)Belediyelerin dış borçlanmaları genellikle hazine kefaleti ile gerçekleşmektedir. 

Bu meyanda belediyelerin yüksek faizlerle aldıkları dış borçları geri ödemede zorlanmaları 

ülkenin kredibilitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir unsur olarak siyasi idarenin 

karşısına çıkabilmektedir. Gerçi bu olumsuz durumun. 9 Ocak 1993 tarih ve 92-32/7 sayılı 

tebliğ ile, belediyelerin yurtdışından kredi temin etme ve uluslar arası piyasalarda tahvil 

ihraç etme işlemlerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilen ön izin ile minimize 
                                                 
89 Hakan Yılmaz, “Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar 
Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 55, Yıl 2004, s.31-32 
90 http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/mahalli_idarelerde_dis_finans.htm  11.12.2007 
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edilmeye çalışıldığı gözlenmekte ise de yapılanların yeterli olduğu söylenemez. Hazine 

bünyesinde belediyelerin dış borçlanma işlemlerini özel olarak takip edecek bir 

"Borçlanma ve Đtfa Đdaresi"nin kurulması, sağlıklı bir yerel borçlanma ve ülke itibarının 

korunabilmesi için gerekli bir husus olarak düşünülmesi, 

d) Belediyelerin yatırımları için ilave kaynak arayışlarının yanı sıra 1980 

sonrasında meydana gelen gelişmeler nedeniyle dış kredi kuruluşlarının belediyeleri cazip 

bir Pazar olarak görmeye başlamaları ve diğer kamu kuruluşlarından çok belediyelere 

yönelmeleri giderek dış borçlanmayı artıran bir etken olmuştur. Öyle ki; Belediyelerin dış 

kredi araması yerine kredi kuruluşlarının belediyeleri arayıp kredi teklifinde bulundukları 

ilgilerce ifade edilmektedir. 

e)Belediyeleri bu alanda kolay kazanç kapısı olmaktan, hazinenin dolaylı olarak 

hesapsız taahhütlerin altına sokabilen sisteme son vermek için yerel yönetimlerin 

borçlanma esaslarını düzenleyen bir "Finansman "yasası, yada benzeri hususları içeren 

hukuki bir düzenleme gerçekleştirilmesi, 

f)Mevcut mali yapı içerisinde yerel yönetimlerin hazineye olan borçlarını ödemesi 

mümkün görülmemektedir. Uygulanan kur farkı ve gecikme faizleri ile bu borç yükü her 

geçen gün artmaktadır. O nedenle Hazinenin bu yerel yönetimlerle bir şekilde anlaşıp, 

borçların alındığı para cinsinden bu gün ki değeri ile tahsil edilmesi şeklinde bir formül 

geliştirilmesi ve bu sorunun çözülmesi, 

g) Çıkarılmış olan son yasa çerçevesinde uygulama yönetmelikleri de düzenlenerek, 

hazine garantisi verilirken maliyet ve kar- zarar analizleri derinlemesine yapıldıktan sonra 

geri ödemenin sağlanmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, 

h) Anayasanın 127. maddesinde tarif edilen vesayet denetimini kullanma görevi 

3152 sayılı Kanun ile Đçişleri Bakanlığına, Bakanlık adına ise Mahalli Đdareler Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Bu yükümlülük, yerel yönetimlerin borçlanma işlemlerinin 

izlenmesinde de yerine getirilmeli, bu alanda yerel yönetimlerin öncelikle Đçişleri 

Bakanlığından borçlanma izni alması, alınan borçların kayıt ve takibi gibi hususları içeren 

bir sistem geliştirilmelidir. Dış gezilerde, ödenecek maaş limitlerinin tespitinde, personel 

hareketlerinde ve araç alım izinlerinde takınılan tavra benzer bir yöntem geliştirilmelidir. 
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Bu sistemle paralel olarak, yerel yönetimlerin uluslar arası kredi kullanımında teknik ve 

hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmasının gerektiği,  

i) Mülkiye Teftiş Kurulu, 3152 sayılı Kanun, Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü ve 

Yönetmeliğinde, kendisine verilen teftiş ve denetim görevleri doğrultusunda;yerel 

yönetimlerin ilgili kanunları, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü ve 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatla yerel yönetimlere verilen yetki ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin denetiminin yapılması 

sağlanmalıdır.  

 

2.2.4. Devletin Belediyelere Yardımı  

Genellikle bütün ülkelerde devletler yerel yönetim birimlerine yardım 

etmektedirler. Ülkemizde ise devletin belediyelere yardımı, özellikle küçük belediyeler 

açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. Kendilerine tahsis edilen gelir kaynaklarını etkin bir 

biçimde kullanamayan belediyelerin bütçelerinde, devletin yaptığı yardımlar önemli bir 

gelir kalemi olarak yerini almıştır.  

 

 2.2.4.1. Belediyelere Yardım Yapılmasının Sebepleri 

 Devletin belediyelere yardım yapmasının esasında birçok nedeni vardır. Ancak 

tasnifte kolaylık sağlaması açısında Ruşen Keleş’i izleyerek Devletin belediyelere yardım 

yapmasının sebeplerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:91  

 a) Birinci sebep ekonomiktir. Đnsan ihtiyaçlarının artması, yerel yönetimlerin 

hizmetlerinin de artmasını gerektirmiştir. Nispeten dar imkanları ile bu hizmetlerini 

karşılamakta zorlanan belediyelere, daha büyük imkanlara sahip olan merkezi yönetimin 

katkıda bulunması kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca, kaynak yönünden ülkenin bütün 

belediyeleri aynı imkanlara sahip olmayabilirler. Bu sebeple, imkansız belediyelerin 

bulunduğu yerlerdeki halkın hizmetlerinin de karşılanması amacıyla devlet tarafından 

yardım yapılması kaçınılmaz olmaktadır.  

                                                 
91 Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, s.306-307  
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 b) Sosyal sebepler, devletin belediyelere yardımını zorunlu hale getirmiştir. Çünkü, 

yerel olmakla birlikte, kamu yararı gözetilen ve  tüm toplumu ilgilendiren sağlık, eğitim, 

doğumevi, bakımevi, çocuk yurdu gibi hizmetlerin tek başına belediyelere bırakılması bu 

sorunların ihmal edilerek ülke çapında bir soruna dönüşmesine yol açabilir. Bu sebeple, 

devlet olmanın gerektirdiği sosyal harcamaların yapılmasında belediyelere devlet yardımı 

yapılmaktadır. Ayrıca ulusal dayanışmanın gereği olarak da sosyal dengenin korunması 

amacıyla yardım dağıtılması, milletin birbirine olan bağlılığını arttıracaktır.   

 c) Ayrıca, geniş seçmen kitlelerinin politik baskı grupları olarak ortaya çıkmış 

olması merkezi idarenin yerel yönetimlere yardımını zorlamaktadır. Hükümetler halkı 

memnun edebilmek amacıyla, belediyelere çeşitli yardımlarda bulunmaktadırlar. Ayrıca da 

devlet bazı sosyal tesislerin kurulması veya bazı yatırımların yapılması konusunda bütün 

belediyeleri teşvik edebilir. Ülke çapında uygulanması istenen ortak projelerde de devlet 

katkısı ile öncülük yapılması kaçınılmaz olacaktır. 

 

2.2.4.2. Belediyelerin Yararlanabileceği Merkezi Đdare Yardım ve Fonları 

Belediyelere kanunla sağlanan gelirler dışında belirli projelere karşılık olmak üzere 

genel bütçeden yardım yapılması ayrılan ödenekler çerçevesinde mümkündür. 

Belediyelerin yararlanacağı çok sayıda fon bulunmakta iken 23.05.2001 tarih ve 4568, 

21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunlarla bu fonlar tasfiye edilmiş, fon gelirleri ilgili 

Bakanlık bütçelerine aktarılarak bu bütçelere 2002 yılından itibaren Mahalli Đdarelere 

Yardım Ödeneği adıyla ödenekler konulması planlanmıştır. Bu yardım ödeneklerini 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:92 

 

a)Kalkınmada Öncelikli Yörelere Đlişkin Program ve Projeleri Desteklemek 

Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenek (Devlet Planlama 

Teşkilatı) 

b) Belediyelerin Đmar Uygulamalarına Yardım Ödeneği (Bayındırlık ve Đskan  

Bakanlığı) 

           c) Kültür Bakanlığı Yurt Sathında Yapılacak Çeşitli Kültür Faaliyetlerine Đştirak 

Ödeneği (Kültür Bakanlığı) 

 
                                                 
92 http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/belbascepreh_fonlar.doc 16.03.2008 
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d)Turistik Yöreler Belediyelerine Vidanjör, Arazöz ve Çöp Kamyonu Sağlanması 

(Turizm Bakanlığı) 

e)Maliye Bakanlığı Bütçesine Konulan Mahalli Đdarelere Yardım Ödeneği (Maliye 

Bakanlığı) 

f)Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (26.05.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

4568 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesine Đlişkin Kanunun 3.maddesi ile 4109 sayılı Asker 

Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 8.maddesi ile de yapılan 

değişiklikle Belediyelere 3294 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından yardım yapılabilir. Bu Fon ilgili Devlet 

bakanlığı tarafından yönetilir 

Her ne kadar tasfiye edilmiş olsa da belediyelerin altyapı ve yatırım finansmanında 

önemli açılımlar getiren belediyeler fonundan bahsetmek gerekir. Mülga belediyeler fonu 

yönetmeliğinde fonun amacı belediyelerin Đller Bankasının Yıllık Yatırım Programına 

giren haritaları, imar planları, bilcümle alt ve üst yapı tesisleri ve bunlara ait projelerin 

finansmanını sağlamak üzere Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatından ayrılan % 2 

paylardan teşekkül ettirilen Belediyeler Fonu'nun dağıtımına ait esas ve usulleri 

düzenlemek olarak belirtilmişti. 

1947 yılında kurulan bu fon, Đller Bankası modelinin temeli ve yerel altyapı 

finansmanının en güçlü kaynağı olmuştur. Fon belediyelerin harita ve imar planları gibi 

hizmetleri için yardım yaparken, yatırımlar için geri ödemesi 15 yıl ve faizsiz krediler 

açmıştır. Belediyeler fonu, 1993 yılından itibaren genel bütçe kapsamına alınmış ve bu 

tarihten başlayarak fona aktarılan ödenekler kısılmış, ödeneklerin kullanımı bütçe 

uygulama talimatlarıyla engellenmiş, Başbakanlık onaylarıyla diğer fonlara aktarmalar 

yapılmış, ödeneğin belirli bir kısmının serbest bırakılmaması uygulamalarına sıkça 

başvurulmuştur. Sonuçta Belediyeler Fonu fiilen devreden çıkarılmıştır. Fon, 2002 yılından 

itibaren tümüyle kapatılmıştır.93 

 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Birgül A. Güler ve Tayfun Çınar, a.g.e. s.83 
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Tablo 12. Belediyeler Fonu ve Đller Bankası Yatırımları, 1999-2000, milyar TL. 
 

 
Kaynak : Birgül, A. Güler ve Tayfun Çınar, a.g.e. s.83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar Toplanan 
Belediyeler  

Fonu 

Belediyeler  
Fonundan Đller 

Bankası’na 
Aktarılan 

Miktar 

Yüzde 
(%) 

Belediyeler 
Fonundan 

Nakit 
Yatırıma  

Dönüşenler 

Belediyeler  
Fonunun 
Yatırıma  

Dönüşme 
Yüzdesi 

(%) 
1990 976,4 648,2 66.4 847,9 76 

1991 1.851,2 1.040,2 56.2 1.318,2 78 

1992 3.177,5 1.636,1 51.5 2.337,4 70 

1993 6.005,7 2.442,5 40.7 3.557,9 72 

1994 10.766,6 2.965,3 27.5 6.351,9 47 

1995 26.823,4 2.827,4 10.5 9.170,4 31 

1996 55.702,1 10.762,8 19.3 22.439,5 48 

1997 126.454,2 19.225,0 15.2 47.445,5 40 

1998 242.934,6 24.000,0 9.9 105.71,4 22 

1999 379.687,2 32.650,0 8.6 152.893,8 21 

2000 720.000,0 75.000,0 10.4 274.685,8 27 
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2.2.5. Diğer Gelirler 

Belediye yönetiminin yukarıda açıklanan dört gelir grubuna girmeyen tüm gelirleri 

bu grup içerisinde düşünülebilir. Bu gelirleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:94 

a) Belediye Teşebbüs ve Đşletme Gelirleri 

b) Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz mal gelirleri  

c) Belediyelerin akde bağladıkları her türlü sözleşme ve taahhütler 

d) Belediye mezarlık gelirleri 

e) Kira ve bağışlar 

f) Özel isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için alınacak ücretler 

g) Belediye yasalarına uymayanlardan alınacak para cezaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, s.151 
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2.3. BELEDĐYE HARCAMA VE G ĐDERLERĐ  

1980’li yılların başlarından itibaren kentleşmenin hızlanması ve belediye sayısının 

önemli ölçüde artması, kentlerde başta alt yapı olmak üzere temizlik, ulaşım, sağlık gibi 

ihtiyaçların artmasına neden olmuş ve bu da belediye harcamalarını genişletmiştir. 

Belediye harcamaları, bütçe yapısına göre cari, yatırım ve transfer harcamaları olmak üzere 

üç başlıktan oluşmaktadır. Cari harcamalarda personel; yatırım harcamalarında alt yapı 

tesisleşme; transfer harcamalarında ise borç geri ödemeleri ağırlıklı gider kalemlerini 

oluşturmaktadır. Belediye harcamalarından bazıları 1984-2000 yılları arasında genişleme 

gösterirken, bazıları ise gerilemiştir. Belediyelerde bir kısım harcamalar belediye iktisadi 

kuruluşları (BĐT) tarafından yapılmaktadır.95 

            Belediyenin giderleri 5393 sayılı belediye kanunun 60. maddesinde ayrıntılı olarak 

sayılmıştır. Buna göre belediyelerin giderleri şu kalemlerden oluşmaktadır: 

            a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve 

onarımı için yapılan giderler. 

            b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, 

ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 

            c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 

gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

            e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi 

için yapılacak giderler. 

       f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili 

ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri. 

            g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

           h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. 

                                                 
95 Aydınlı, a.g.m., s.80 
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           i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet 

ve yardımlar. 

           j) Dava takip ve icra giderleri. 

           k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

           l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 

          m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte 

yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri. 

           n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 

           o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması 

giderleri. 

           p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 

           r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. 

           s) Đmar düzenleme giderleri. 

           t) Her türlü proje giderleri 

    Belediyelerin giderleri, üstlendiği görevleri yerine getirmek amacıyla yaptığı 

harcamalarla, bu amaçla görev yapan teşkilatlarına personeline yapılan harcamalardan 

oluşur. Belediye kanunun 60. maddesi ile belediyenin giderleri tespit edilmekte ve gider 

çeşitleri ayrıntılı olarak sayılmaktadır. Giderlerin harcanmasında belirtilen harcama 

yerlerini dışına çıkılmaması gerekir. Aksine davranış ilgililerin hukuki ve cezai 

sorumluluğunu gerektirir.96 Ancak günümüzde bir çok belediyenin yapılan harcamalarda 

gerekli özeni göstermediğine şahit olmaktayız.  

Yine aynı şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24. maddesinde 

sayılan Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır: 

                                                 
96 Dönmez ve Özyardımcı, a.g.e. s.529 
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       a) Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan 

giderler. 

b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen 

maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler. 

           c) Đlçe, ilk kademe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak 

proje giderleri. 

           d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 

           e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi 

için yapılacak giderler. 

           f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer 

gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. 

           g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı 

ile üyelik aidatı giderleri 

           h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. 

            i) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 

            j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet 

ve yardımlar. 

            k) Dava takip ve icra giderleri. 

            l) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 

            m) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri.   

            n) Kamu yararı görülen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu sektörü, özel sektör ve 

sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.   

            o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 
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           p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve 

araştırması giderleri. 

            r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler 

Belediye giderlerini ekonomik fonksiyonlarına ve bütçe formundaki özelliklere 

göre üç ana bölümde toplayabiliriz. Bunlar; cari harcamalar, yatırım harcamaları ve 

sermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır.97  

 

a) Cari Harcamalar 

Personel giderleri 

Yolluk giderleri 

Hizmet alım giderleri 

Demirbaş alım giderleri 

Diğer ödenek giderleri 

b) Yatırım Harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 

Yapı tesisleri ve büyük onarım giderleri 

Makine teçhizat ve taşıt alım giderleri 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Kamulaştırma ve bina satın alımları 

Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 

Đktisadi transferler ve yardımlar 

Mali transferler 

Sosyal transferler 

Borç ödemeleri 

 

                                                 
97 Gökçe ve Bayrakçı, Yerel Yönetimler Maliyesi Ders Notları, s.136 
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Belediye harcamalarından en önemli payı cari harcamalar almaktadır. Cari 

harcamaların, borç geri ödemeleri hariç toplam harcamalar içindeki payı 1975 yılında 

yüzde 65,6 iken 1979 yılında yüzde 77,8’e kadar yükselmiştir. Bu tarihten itibaren hızla 

düşerek 1986 yılında yüzde 40,6’ya kadar gerileyen bu oran daha sonra tekrar yükselmiş 

ve 1991-1995 döneminde ortalama yüzde 58 olarak gerçekleşmiştir. Borç geri ödemeleri 

dahil edildiğinde ise son yıllarda borç geri ödemelerinin belediye bütçeleri üzerinde ne 

kadar etkili olduğu daha açık ortaya çıkmaktadır. Borç geri ödemeleri dahil cari 

harcamaların 1975 yılında bütçe büyükleri içerisinde payı yüzde 62,5 iken, bu oran 

istikrarlı bir şekilde gerileyerek 1996-2000 yılları arasında ortalama yüzde 40,6 olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak, son dönemde cari harcamalar yeniden bütçeden aldıkları payı 

artırma eğilimine girmiştir.98  

 
 

         Grafik 3: Belediyelerin Personel Giderleri/GSMH 
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           Kaynak:  Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006, s.39 

 

                                                 
98 Barış Kurtuluş, a.g.e. s.34 
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Mahalli idarelerin bütçe gelirleri içerisinde personel giderleri toplam % 21,73’lük 

bir orana tekabül etmektedir. Belediyelerimizde ise bu oran % 22,37’dir. Özellikle 

büyükşehir belediyeleri ile nüfus olarak büyük belediyelerin personel giderleri küçük 

belediyelere oranla hayli az olduğundan ortalamayı da bu belediyeler aşağıya 

çekmektedirler. Personel giderleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ile getirilen 

ve nüfusu onbinin üzerindeki belediyelerde %30 ve Nüfusu 10.000 in altında bulunan 

belediyeler için ise %40’lık sınırın aşılamayacağı ile ilgili düzenleme personel 

giderlerindeki artışı durdurmuş ve kısmen aşağıya çekmiştir. 
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                        Tablo 13: Belediye Harcamalarının Yüzde Dağılımı (Büyükşehir Belediyeleri ve Normal Statü Ayrımı) 
 
 
 

 
 
 
Kaynak: Barış Kurtuluş, a.g.e. s.49

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Büyükşehir Belediyeleri               

Cari 32,0 28,5 20,9 19,7 18,7 19,1 15,7 17,4 23,5 22,9 21,5 22,9 26,9 31,1 

 Personel 25,8 22,6 17,1 15,5 13,6 13,1 11,0 11,5 16,5 15,3 13,5 13,3 14,0 16,2 

 Diğer Cari 6,2 5,9 3,8 4,2 5,1 6,0 4,7 5,9 7,0 7,6 8,0 9,6 12,9 14,9 

Yatırım 19,5 27,4 30,4 24,9 24,9 35,8 32,7 32,7 29,7 33,5 28,3 25,3 30,9 24,4 

Transfer 48,6 44,1 48,6 55,5 56,4 45,1 51,6 49,9 46,8 43,6 50,2 51,8 42,2 44,6 

 Borç Ödemeleri 26,9 21,4 25,0 29,8 37,4 25,9 32,3 33,9 24,1 23,0 29,7 27,7 20,9 17,7 

 

Normal Statü               

Cari 60,5 64,1 67,3 53,9 51,8 53,5 52,1 53,7 57,2 53,0 44,4 47,1 49,6 61,0 

 Personel 44,6 50,3 52,9 39,1 35,8 35,8 33,8 36,3 40,2 34,8 28,0 28,5 30,3 37,2 

 Diğer Cari 15,8 13,8 14,4 14,8 15,9 17,7 18,3 17,4 17,0 18,2 16,4 18,6 19,3 23,8 

Yatırım 14,1 18,0 18,4 15,3 17,7 21,1 22,5 28,6 20,6 18,9 15,9 17,1 18,4 18,1 

Transfer 25,4 17,9 14,3 30,8 30,6 25,5 25,4 17,7 22,2 28,1 39,6 35,7 32,0 20,9 

 Borç Ödemeleri 20,4 10,2 6,4 22,2 17,2 14,4 13,2 11,9 16,9 21,9 34,8 30,7 26,8 14,0 
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2.4. ĐLLER BANKASI VE BELED ĐYELER  
 

Türk mahalli idarelerinin alt yapı hizmetleri, teknik danışmanlığı ve kredi 

ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Đller Bankası genelde başarılı bir 

hizmet vermiş ve özellikle mali ve teknik güçten yoksun belediyelerimizin halka hizmet 

sunmasında çok yararlı bir katkı sağlamıştır.99 Mahalli idare bankacılığının ülkemizdeki 

örneği olan Đller Bankası belediyelere bir çok konuda maddi imkan ve proje desteği 

sağlamaya devam etmektedir. Bu bakımdan Đller Bankası’nın mahalli idarelerin özellikle 

de belediyelerin gelişiminde büyük pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.  

 

2.4.1. Bankanın Kuruluşu ve Amaçları 

Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve 

kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda önemli görev ve sorumluluklar üstlenen 

Đller Bankasının temeli, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, 

Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı 

Kanunla, 15 Milyon sermaye ile 'Belediyeler Bankası' adıyla kurulmuştur. Bankanın 

Kuruluş Kanunu uyarınca yalnız Belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, kuruluş 

sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını 

karşılayamaması ayrıca, mali kaynağa ve teknik yardıma muhtaç Đl Özel Đdareleri ile 

köylerin bu yardım dışında bırakılması ve faaliyet sahasının daha genişletilmesi gibi 

hususlar göz önünde bulundurularak, Belediyeler Bankasının değişik bir bünyeye sahip 

kılınması düşünülmüş ve bu düşünceyle kurulan Belediyeler Bankasının, Mahalli Đdareler 

Đmar Bankasına dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M.’ye sunulan kanun 

tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın 

adı 'Đller Bankası' olarak değiştirilmi ştir.  Đl Özel Đdareleri, Belediyeler ve Köyleri de içine 

alan Đller Bankası'nın kurulması, 13.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 23.06.1945 tarihinde 

de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler 

Bankasının görevlerini üstlenerek resmen kurulmuştur.  Đller Bankası bütün işlemlerinde 

kuruluş kanunu ve özel hükümlerine bağlı, tüzel kişili ğe sahip bir kamu kuruluşudur. 

Banka işlemleri Artırma, Eksiltme ve Đhale Kanunu ile Genel Muhasebe Kanuna ve 

Sayıştay'ın denetlenmesine bağlı değildir. Banka halen 1405 teknik personel ve toplam 

                                                 
99 Ziya Çoker, Đller Bankası ve Mahalli Đdareler, Kazancı Matbaası, Ankara, 1986, s.385 



 87 

4058 uzman kadrosuyla, 3216 belediye, 81 adet il özel idaresi, 15 adet su ve kanalizasyon 

idaresi olmak üzere toplam 3314 adet mahalli idareye hizmet vermektedir.100  

  
Đller Bankası, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması 

çalışmalarının bir ürünü ve bu dönemde yerel yönetimlere verilen önemin bir göstergesi 

olarak oluşturulmuştur. 1933 yılında kurulan Belediyeler Bankası'nın 1945 yılındaki 

yeniden yapılanması şeklinde oluşturulan iller Bankası, belediyelere sadece finansman 

desteği sağlamakla kalmamış, altyapı yatırımlarının ilgili belediyeler adına uygulanmasını 

sağlayarak, özellikle küçük ölçekli yerleşim birimlerindeki belediye hizmetlerinin daha 

etkin yürütülmesine önemli katkılar sağlamıştır.101 

 
 
 
2.4.2. Bankanın Görevleri    

Đller Bankasını Görevleri 4759 sayılı Đller Bankası Kanununun 7. maddesinde 

ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bunlar: 

         a) Đdare  ve  kurumların  yapacakları  mahalli  kamu   hizmetleriyle   ilgili   

tesisler,   yapılar   ve   diğer   işler   vücuda    getirmelerini   kolaylaştırmak; şehir, 

kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların gerçekleştirilmesini 

desteklemek amacıyla bunlara, kendi tüzüğünde yazılı esas ve şartlara göre kredi 

sağlamak; 

           b) 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve 

kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, 

idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına 

imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, 

yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın 

bunların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının 

katkısıyla gerçekleştirecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak; 

                                                 
100 http://www.ilbank.gov.tr/ 19.12.2007 
101 Ahmet Berk, “Đller Bankası ve Yerel Yönetimler”, Sayıştay Dergisi, Yıl:2003, Sayı 48, s.75 
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c) Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerden 13/7/1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla 

yapım ve denetlemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve 

imkana göre fenni nezaret ve denetlenmesini üzerine almak; 

            d) Birinci maddede gösterilen idare ve kurumlara gerekli olacak makine, aletler ve 

edevat, gereç ve eşyadan temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara satmak veya 

kiralamak; 

            e) Bu idare ve kurumların banka araciyle sigorta ettirmek isteyecekleri menkul ve 

gayrimenkul malları sigorta ettirmek; 

 f) Tüzüğünde izin verilecek banka işlerini yapmak; 

             g)Yukarda yazılı ödevleri yapmak üzere her türlü araç ve malzeme temin etmek ve 

bu işler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya veya ortaklık suretiyle vücude getirmek, bu 

konuda yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortaklık etmek 

 Đller Bankası temelde aracılık fonksiyonu görmektedir ve bu fonksiyonu bir yandan 

mali, öte yandan teknik-yatırımcı olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyimle Đller 

Bankası önce yerel yönetim birimlerinin birbirleri arasında, sonra belediyeler mali-sistem 

arasında, son olarak yerel yönetim birimleri- merkezi yönetin birimleri arasında fon akışını 

düzenlemiştir.102 

  
 

2.4.3. Sermaye Yapısı ve Belediyeler Fonu 

 4759 sayılı kanunun 2. maddesine göre Bankanın sermayesi 

3.000.000.000.000.000 (üçkatrilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş 

misline kadar artırılabilir.Bu sermaye 4759 sayılı Yasaya göre aşağıdaki kaynaklardan 

sağlanır: 

a) Đl özel idareleri ve belediyelerin; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarının satış 

bedelleri, geri alınan paralar, Devlet tarafından belli işlere sarfedilmek üzere tahsisen 

yapılan yardımlar, Đmar ve Đskan Bakanlığı emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış ve 

                                                 
102 Birgül, Ayman Güler, “Yerel Altyapı Yatırımı ve Finansmanı ve Đller Bankası”,  Amme Đdaresi Dergisi, 
Cilt:30, Sayı 1, Mart 1994, s.55 
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yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma karşılıkları, geçen 

yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar, 

kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutulmak 

üzere, yıllık gelirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen 

payların % 5'i; 

            b) Đl özel idareleriyle belediyelere bağlı tüzel kişili ği haiz olan veya olmıyan ve 

katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin, bağlı bulundukları idare bütçelerine intikal 

etmiyen gelirlerinden kazanç vergisi çıktıktan sonra kalan safi kazançlarının yüzde beşi; 

c) Đl özel idarelerince, arazi ve bina vergileri tahsilatından köy idareleri sermaye 

payı adı ile ayrılacak olan yüzde üçler; 

           d) Bankanın yıllık safi kazancından 19 uncu madde gereğince köy idareleri sermaye 

payı olarak ayrılacak yüzde otuzlar; 

           e) Bütçeden veya diğer herhangi bir yerden yapılacak her türlü yardımlar; 

           f) Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak üzere yapılacak 

bağışlar; 

           g) Özel kanunlarla banka sermayesine eklenmek üzere sağlanacak para ve ayınlar. 

 
1980 yılına kadar 5237 sayılı "Belediye Gelirleri Kanunu" gereğince çeşitli gelir 

kaynaklarından belli oranlarda ayrılan paylar Đller Bankasında toplanmış ve tüm gelirin % 

80'i nüfus esasına göre belediyeler, kalan % 20 ise Đmar ve Đskan Bakanlığı emrindeki 

Ortak Fona (sonraki adıyla Belediyeler Fonu) aktarılmıştır. 1981 yılında kabul edilen 2380 

sayılı "Belediye ve Đl Özel Đdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi" 

hakkındaki 2380 sayılı kanun ile, Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 

belediyelere % 5 oranında pay verilmesi kabul edilmiş ve bunun % 80'inin belediyelere 

nüfus esasına göre dağıtılması, % 20 sinin ise, Đller Bankası yatırımlarında kullanılmak 

üzeri Đmar ve Đskan Bakanlığı emrinde belediyeler Ortak Fonuna aktarılması 

öngörülmüştür.103 

                                                 
103 Doğan Kestane, Đller Bankası ve Yerel Yönetimlerle Đlişkileri , Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1996, s.61 
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Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı, 3004 sayılı Kanunda çıkartılması öngörülen 

"Belediyeler Fonu Yönetmeliği"ni 20.1.1985 gün ve 18641 sayılı Resmi Gazete'de 

yayınlamıştır. Bu yönetmelik belediyelerin, Đller Bankasının yatırım programına giren 

harita, imar planları, altyapı ve üstyapı tesisleri ile bunlara ait projelerin finansmanını 

sağlamak üzere Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilâtından ayrılan paylardan oluşturulan 

Belediyeler Fonunun dağıtımına ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.104 

 

Yönetmeliğe göre, Belediyeler Fonundan, Đller Bankasının yıllık yatırım 

programında bulunan belediyelerin aşağıda sayılan hizmetleri için tahsis yapılmaktadır: 

           a)Harita 

           b) Đmar planı 

           c)Đçme suyu 

           d) Kanalizasyon 

           e) Çeşitli yapı ve tesisler 

           f)Diğer benzeri işlere ait plan ve projeler ile belediyelerin görev alanlarında olup da 

Đller Bankası programına alman işler.( Belediyeler Fonu Yönetmeliği md.6) 

 

Belediyeler Fonundan yapılacak tahsisler bağış ve ikraz olmak üzere iki türlüdür. 

Belediyelerin Đller Bankası programında bulunan harita ve imar planı yıl içi yatırımlarının 

tümü Belediyeler Fonundan bağış suretiyle tahsis edilir. Belediyelerin Đller Bankası 

programında bulunan, harita ve imar planı dışındaki kanalizasyon, içme suyu, alt ve üst 

yapı tesisleri ile bunlara ait projelerin yıl içi yatırımları için eğer tüm ikraz ve fon 

kredilerinin yıllık taksitleri, belediyenin o yıldaki kanuni payının % 50'sini geçmiyorsa o 

halde yatırımın tamamı o belediyeden 15 yıla kadar ve faizsiz geri alınmak üzere borç 

kaydedilir. Ancak, belediyelerin borçlanma durumu, tesis yatırımlarının büyüklük ve 

önemine göre fondan yapılan tahsislerin vadelerini en çok 25 yıla çıkarmaya ve ayrıca 

belediyenin Đller Bankasınca tevzii olunan hisselerinin tamamına karşılık olacak şekilde 

borçlandırmaya Đller Bankası yetkili kılınmıştır.105 

 

Đller Bankasının yatırımlarında kullanılan Belediyeler Fonu, bankanın öz kaynakları 

ve yerel yönetimlerin Đller Bankası tarafından aylık dağıtılan hisselerinden belediye 

katılımları da zaman içinde değişim göstermiştir. Yatırımların finansmanında 1985 yılına 

                                                 
104 Doğan Kestane, a.g.e., s.62 
105 Doğan Kestane, a.g.e., s.63 
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kadar %90 belediyeler fonu ve %10 banka öz kaynakları, 1985’den sonra %80 belediyeler 

fonu, % 15 banka öz kaynakları ve % 5 belediyeler katılımı, 1990 sonrasında ise % 60- 70 

belediyeler fonu ve % 30-40 banka öz kaynakları ve belediye katılımı şeklinde bir aktarım 

yapıldığı gözlemlenmiştir. Buradan Đller Bankası yatırımları içinde en büyük finansman 

kaynağının yatırımların içindeki payının zamanla düştüğü görülmektedir. Bunda daha 

önceleri belediyeler fonuna aktarılan akaryakıt tüketim vergisi önce indirilmesi sonra da 

tümüyle kaldırılmasının payı vardır. Bunu, belediyeler fonundan içme suyu ve 

kanalizasyon yatırımlarına aktarılması gereken ve aktarılan ödeneklerin tutarında ve 

payında görmek mümkündür. Şöyle ki; belediyeler fonundan gelen ödeneklerin payının, 

içme suyunda 1986’da %92 iken 1994’de %36 ya, kanalizasyonda 1986’da %86 iken 

1994’de 5 16 ya olmak üzere büyük düşüşler göstermesi gelişimi daha radikal ve açık 

göstermektedir.106  

 

Yerel yatırımların finansman sisteminde kamu kredilerini güçlendirmek, kamu 

kredilerini özel sermaye kredileri ile dış kredi kullanımını yönlendirecek, güçlü bir araç 

olarak kullanmak, bu amaçla kamu kredileri sistemini merkezi olarak yönetmek amaçlarına 

yönelik olarak Đller Bankası'nın güçlendirilmesi öncelik taşımalıdır. Özetle Bankanın mali 

kaynakları ile birlikte teknik donanımının da geliştirilerek kentsel yatırımların 

finansmanında, teknoloji geliştirmede, insan kaynaklarının ve yönetsel süreçlerin 

iyileştirilmesinde, yerel kamu işletmeciliğinin geliştirilmesinde ve ihtiyaç duyulan daha 

birçok alanda etkin bir kurul haline getirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli yerleşim 

yerlerindeki yerel yönetimler için rehberlik işlevini daha geniş bir perspektifle yerine 

getirmesi sağlanmalıdır.107 Bu bağlamda DPT’nin yerel yönetimler özel ihtisas komisyonu 

raporunda iller bankasının daha işlevsel bir hale gelmesi için bazı öneriler 

getirilmektedir:108 

 

a) Ülkemizde ulusal çapta yerel altyapı planlaması yapılmalıdır. Đller Bankası’nın 

kurumsal birikim ve deneyiminin değerlendirilmesi ve yerel altyapı yatırımlarının 

planlama, finansman sağlama, teknoloji geliştirme, insan yetiştirme ve yönetim model ve 

yöntemleri geliştirilmesine öncülük etme amaçlı yapılanması gerçekleştirilmelidir. 

 

                                                 
106 Nihat Falay, “Yerel Yönetim Bankacılığı Bağlamında Đller Bankası”, Yerel Yönetimler Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı,  Der: Birgül A. Güler, Ayşegül  Sabutkay, TODAĐE Yayın No: 304, Ankara, 2002, s.562 
107 Berk, a.g.m. s.91 
108 DPT,  2001, s.68 
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b) Đller Bankası merkezi-yerel yönetimler arasında kaynak akışını yönetme görevini 

sürdürmelidir. 

 

c)Yerel altyapı yatırımlarının kredi ihtiyacı giderek büyümektedir. Kamu 

kredilerini yönetecek; iç ve dış özel sermaye kredileri kullanımını yönetecek; bu alanda 

kredi piyasasını kamu kaynaklarını koruyacak biçimde yönetecek bir mali kuruma ihtiyacı 

ivedi hale getirmiştir; bu görev Đller Bankası’nca üstlenilmelidir. 

 

d) Yerel yatırımların gerçekleştirilmesinde proje değerlendirme, teknoloji seçimi, 

teknolojik alternatifler geliştirme, teknoloji geliştirme gibi tüm boyutlarda yönetici ve 

geliştirici uzman bir merkezi kuruma ihtiyaç artarak varlığını sürdürmektedir; Đller 

Bankası’nın bu yeni görev alanına doğru genişleyerek güçlendirilmesi gerekir. 

 

e) Yerel yönetimler, yatırımlarının işletmeciliğinde ve hizmetlerin örgütlenmesinde 

uzman bir merkezi kurumun teknik desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Đller Bankası diğer 

uzman kuruluşlarla birlikte hareket ederek, yerel kamu işletmeciliğini geliştirerek 

yönlendirecek bir kurum haline getirilmelidir. 

 

f) Genişleyen görev alanını karşılamak üzere, Đller Bankası gerçek bir yerel 

yönetimler ortaklığı olarak yeniden örgütlenmelidir. Banka Genel Kurulu ve Yönetim 

Kurulu, yerel yönetimlerce oluşturulmalıdır. Yürütme organlarının buna göre yeniden 

düzenlenmesi uygun olacaktır. 
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2.5. BELEDĐYELERDE BÜTÇE VE MUHASEBE 

   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. maddesinin f bendinde 

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 

hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır 

Bilindiği üzere belediyeler, belde halkının yerel nitelikte ortak ve medeni 

ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla düzenleyip sağlayan kamu tüzel kişili ği 

ve özerkliği olan kuruluşlardır. Üstlendikleri hizmetleri yerine getirebilmek için yasaların 

kendilerine tanıdığı yetkiler içerisinde birtakım gelirlerini toplar ve yine yasaların 

kendilerine verdiği yetkiye dayanarak harcamalarda bulunurlar. Başka bir deyişle 

kendilerine özgü gelirleri ve giderleri ile bunları düzenleyen bütçeleri vardır.109 

  

           2.5.1. Mali Yönetimde Bütçe Kavramı  

Bütçenin hazırlanması ve uygulanması sırasında uyulacak Bütçe  ilkeleri 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 13. maddesinde belirtilmiştir: 

a) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır. 

            b) Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev 

ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.  

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere 

uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet 

analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.  

           d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle 

birlikte görüşülür ve değerlendirilir.  

e) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini 

sağlar.   

                                                 
109 Dönmez ve Özyardımcı, a.g.e. s.535 
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            f) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.  

            g) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.  

            h) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.  

 i) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya 

yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.  

            j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.  

           k) Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak 

şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir 

sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.  

l) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında 

açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.   

           m) Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.  

           n) Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş 

yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.  

           o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir. 

5393 ve 5018 sayılı Kanunlar mali yönetim, bütçe hazırlama ve mali planlama 

süreçlerine yeni yaklaşımlar getirmiştir. Yerel yönetimlerin mali yönetimlerinde önemli 

değişiklikler içeren bu düzenlemeler şunlardır;110 

 

a) Nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerde stratejik plan (bu nüfus miktarının 

altında ihtiyari) ve tüm belediyelerde yıllık performans planı hazırlanacaktır.  

 

b)  Yıllık bütçelerin hazırlanmasında stratejik plan ve performans planının esas 

teşkil edecektir.  

 

                                                 
110 Kurtuluş, a.g.e. s.67  
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            c)  Đlçe ve il belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerinde olan belediyelerde Plan ve 

Bütçe Komisyonları kurulacaktır.  

 

d) Kamu kaynağının kullanılmasında hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık 

kavramları tanımlanmıştır. Hesap verme sorumluluğu; ‘’her türlü kamu kaynağının elde 

edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, 

verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli 

önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek 

zorundadır’’ şeklinde tanımlanmıştır. Mali saydamlığın temel unsuru ise ‘’her türlü kamu 

kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu 

zamanında bilgilendirilir’’ olarak açıklanmıştır.  

 

 e) Đç kontrol kavramı tesis edilerek, ön mali kontrol ve iç denetim unsurları 

düzenlenmiştir.  

 

             f) Belediyelerde belediye başkanı üst yönetici olmuş, yine yeni düzenlemeler 

paralelinde harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi gibi unvanlar 

tesis edilmiştir.  

 

g) Analitik bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri benimsenmiştir.  

 

h) Gelir ve gider tahminlerinin sadece gelecek mali yıl için değil takip eden iki yıl 

içinde yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

 
i) Nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerde stratejik plan (bu nüfus miktarının 

altında ihtiyari) ve tüm belediyelerde yıllık performans planı hazırlanacaktır.  

 

2.5.2. Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü 

Belediye bütçesinin hazırlanmış usulü 5393 sayılı Belediye Kanununun 63-67 

maddeleri ile Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. 

10.03.2006 tarih ve 26104  Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli Đdareler Bütçe ve 
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Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonar 19/2/1994 tarihli ve 21854 mükerrer 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ile 

1/10/1995 tarihli ve 22421 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Đl Özel  Đdaresi 

Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 1. maddesine göre 

Yönetmeliğin amacı, “il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider 

bütçelerinin  hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, 

hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının 

önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir 

biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel 

kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası 

standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili 

çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve 

standartların belirlenmesidir.”  

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi belediye bütçesinin hazırlanması ve 

kabulü usullerini göstermektedir. Buna göre: 

Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden 

önce encümene sunulur ve Đçişleri Bakanlığına gönderilir. Đçişleri Bakanlığı belediye bütçe 

tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye 

Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci 

gününden önce belediye meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen 

veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı 

ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren 

yürürlüğe girer 
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            Şekil 1: Belediyelerde Bütçe Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Ersin Kaplan, “Yerel Yönetimler Maliyesi ve Bütçe Süreci”, Türk Đdare 

Dergisi, Yıl:2007, Sayı:454, s.168 

 

2.5.3. Kesin Hesap ve Denetim Komisyonu 

Bütçe Kesin Hesabı isminden de anlaşıldığı üzere tahmini olarak yapılan bütçenin, 

hesap dönemi sonunda gerçekleşen kesin şeklidir. Bu bakımdan belediye gelir ve gider 

bütçelerinin içerdiği hususlar bütçe kesin hesabında da aynen yer alır. Bütçe kesin hesabı, 

gelir ve gider bütçe kesin hesabı olmak üzere iki kısma ayrılır.111 

 

Belediye gelir ve giderleriyle ilgili işlemleri yapma izin ve yetkisini bütçe kararı ile 

belediyenin yürütme organına veren belediye meclisi, bütçe hakkının doğal bir sonucu 

olarak denetimi de yapmak durumundadır. Bu denetim belediye meclisi tarafından 

                                                 
111  Birgül A. Güler ve  Tayfun Çınar a.g.e, s.230 
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bütçenin hem uygulanması sırasında hem de sonrasında yapılır.  Çünkü 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. maddesinin f bendinde açıklandığı gibi Bütçe, 

Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları 

gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Yani bütçe sadece bir 

tahmindir ancak kesin hesapla birlikte bütçenin gerçekleşmesine yönelik sonuçlar 

denetlenebilmektedir. 

 

Bütçe uygulamasının, geniş anlamda plan uygulamasının, sonuçlarının parlamenter 

demokraside en etkin denetiminin yapıldığı süreç kesin hesapların hazırlanması ve 

kabulüdür. Kaynak dağıtımındaki etkinlik ile kaynakların kullanımındaki etkinliğin 

sorgulanması ve mali sonuçlar hakkında hesap verme sorumluluğunun işlemesi iyi 

öngörülmüş bir kesin hesap süreci ile mümkündür. Yerel idare meclislerinin etkin 

çalışması açısından da kesin hesapların görüşülmesi süreci ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 

açılardan düzenlemeler ele alındığında, kesin hesapların görüşülmesi sürecine yönelik 

olarak yeni bir şey getirilmediği görülmektedir. Bu çerçevede, özellikle Meclis Denetim 

Komisyonunun etkin çalışmasına yönelik olarak özellikle stratejik planlama, performans 

planlaması gibi yeni mekanizmaların etkin bir şekilde ele alındığı ve sorgulandığı bağlayıcı 

hükümlerin getirilmesi gerekir diye düşünülmektedir.112  Bir kısım belediye işlerinin 

denetimi meclis üyeleri tarafından da denetlenebilirse de denetim işi ihtisas gerektiren bir 

iştir. Denetim komisyonu denetim sırasında uzman kişilere ihtiyaç duyabilir.113 

5393 sayılı Belediye Kanununun 63. maddesine göre Her yıl bütçesinin kesin 

hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde 

encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek 

karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler 

uygulanır. 

 

 

 

                                                 
112 Yılmaz,  a.g.m., s.23. 
113 Hayrettin Güngör, “Belediye Meclis Đhtisas ve Denetim Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışması”, 
Yerel Yönetim ve Denetim, Kasım 2005, Cilt 10, Sayı 11, s.14  
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Tablo: 14 Ocak-Eylül 2007 Dönemi Tüm Belediyeler Bütçe Gerçekleşmeleri 

 (Bin YTL)  

Harcamalar 16.803.044 
    Personel Giderleri 3.547.410 
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi  524.780 
    Mal ve Hizmet Alımları 5.265.177 
    Faiz Harcamaları 284.759 
    Cari Transferler 824.119 
    Sermaye Giderleri 6.094.627 
    Sermaye Transferleri 92.468 
    Borç Verme 169.704 

Gelirler 16.308.115 
 Vergi Gelirleri 2.589.503 
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.551.030 
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 335.404 
 Faizler, Paylar ve Cezalar 9.575.358 
 Sermaye Gelirleri 1.209.830 
 Alacaklardan Tahsilatlar 46.990 

Bütçe Dengesi -494.929 

Kaynak: http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten 17.03.2008   

 

2.5.4.Büyükşehir, Büyükşehir Đlçe ve Đlk Kademe Belediye Bütçeleri 

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre Büyükşehir 

belediye bütçesi ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye 

meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında 

bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. 

            Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde 

aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde 

bastırılır. 

            Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul 

ederken; 
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            a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere  aykırı madde ve ibareleri 

çıkarmaya veya değiştirmeye, 

            b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde 

veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen 

sınırlarına çekmeye, 

            c) Kesinleşmiş 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 Danıştay’a itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün 

içinde karara bağlar. 

            Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ili şkin diğer hususlarda Belediye Kanunu 

hükümleri uygulanır 

 

2.5.5. Belediye Muhasebe Sistemi 

Belediye muhasebesi, belediye bütçesinin, nakit ve likidite durumunun, taşınır ve 

taşınmaz mallarının, borçları ve alacaklarının, gelir ve giderlerinin, kısaca belediyelerin 

mali nitelikteki bütün işlemlerini kaydeder.  Belediye muhasebe sistemi ticari muhasebeye 

göre biraz daha ağır bir muhasebe tekniğini gerektirmektedir. Örneğin, ticari muhasebede 

bir muhasebe kaydı ile muhasebeleştirilecek mali işlem, belediye muhasebe sisteminde 

daha fazla kayıt ve hesabı ilgilendirmektedir. Bunun nedeni belediye muhasebe sisteminde 

belediye bütçesinin de muhasebeye intikal ettirilmiş olmasıdır. Yapılacak muhasebe 

kaydının duruma göre bütçe ile de ilişkilendirilmesi gerekmektedir.114  

 

Hazırlıkları uzun yıllardır süren Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
                                                 
114 Ali Ekber, Asker ve Adnan, Kılıçoğlu, Belediye Bütçe ve Muhasebe Sistemi, Ankara, 1995, s.569-570 
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Yönetmelik; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve mahalli idare birliklerinin bütçe ve 

muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsamaktadır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve ihtiyaç 

duyulan hallerde, Maliye Bakanlığı’nca Genel Bütçe için yapılan düzenlemeler esas 

alınacaktır. Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere hesaba ilişkin işlemler, 

değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge 

örnekleri, yönetim dönemi işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri ve 

veznedarlar arasındaki devir işlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan 

hallerde Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.  Yönetmeliğin 

uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya 

Đçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır.115 

 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır:  

a) Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin 

yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra 

numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler 

muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir 

b) Büyük Defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri 

usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Đşlemler 

yevmiye tarih ve numarasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye 

tarih ve numarası ile her bir hesap için açılmış büyük defterde ilgili sayfalara tasnifli olarak 

kaydedilir.  

 

c) Kasa Defteri: Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan 

bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar 

tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek tarzda düzenlenir.  

 

d) Yardımcı Hesap Defteri: Yardımcı defter, hesap planında üçüncü düzeyi 

oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterdir.  

 Đl Özel Đdareleri ve belediyelerin, program bütçe esasına geçişle birlikte muhasebe 

sistemleri de değiştirilmi ş, devlet muhasebe sistemine benzer yevmiye sistemi uygulamaya 

                                                 
115 Cemkut, Badem, Vasfi Haftacı, “Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni”, 
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, Yıl 2006,  s.95 
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konulmuştur. Esli sistemden farklı olarak yeni muhasebe sistemiyle belediye ve il özel 

idarelerinin giderleri, gelir ve alacakları, her türlü nakdi ve ayni mevcutları ile borçlarının 

kayıtlara intikal ettirilmesi imkanı yaratılmıştır. Gider bütçesine konulan ödenekler, yıl 

içinde verilen ek ve olağanüstü ödenekler, yıl içinde yapılan harcamalar, harcanmayarak 

yıl sonunda iptal edilen ya da ertesi yıla devredilen ödeneklerin izlenmesi, bu muhasebe 

sistemiyle olanaklı hale gelmiştir. Aynı durum gelirler için de söz konusudur. Tarh ve 

tahakkuku yapılan, tahsil edilen tahsil süresi içinde alınamadığı için takibe alınan veya 

yasaların öngördüğü koşulların gerçekleşmesi halinde tecil ve tehir edilen tüm alacakların 

izlenmesi olanaklı hale gelmiş bulunmaktadır.116 

 

 

 

2.6. BELEDĐYE ĐKT ĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ 

Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki tanımıyla “Belde sakinlerinin mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade 

eder. Belediyeler, kendilerine Kanunla yüklenen görevleri yerine getirebilmek için çeşitli 

yöntemlere başvurmaktadır. Şirketleşme de bu yöntemlerden biridir. 

Aynı şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre 

Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta 

belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı 

kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim 

kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay 

bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden 

fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu 

şirketlere, 2886 sayılı Devlet Đhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye 

meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. 

 

                                                 
116 Birgül A. Güler ve Tayfun Çınar a.g.e,  s.229 
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2.6.1. Kuruluş Amaçları 

Belediyeler daha etkin hizmet sunabilmek ve hemşehrilerine götüreceği hizmetlerde 

yüksek verime ve tatmin edici sonuçlara ulaşabilmek amacıyla, stratejik iş birimlerini 

“şirket” statüsüne sokarak, özel hukuk hükümlerine göre işletmektedirler Performansını 

artırmak isteyen ancak, yasalarla, tüzüklerle, yönetmeliklerle ve benzeri uygulamalarla eli 

kolu bağlanan ve hizmet üretemez konuma gelen belediyeler, söz konusu şirketleri 

kurarak, yaratıcı kimliğiyle ağır vesayet denetiminden kurtulmayı ve daha verimli hizmet 

sunmayı hedeflemektedirler. Türkiye’de belediyelerin kaynak yetersizliği ve niteliksiz aşırı 

istihdamı, kanunla kendilerine verilen bir kısım hizmetlerin gerçekleştirilmemesinin 

başlıca nedenlerindendir. Bu sebeple belediyeler kendilerine mevzuatla verilen ancak, 

yerine getiremedikleri görevlerin gerçekleştirilmesi için şirketleşme yolunu tercih etmeye 

başlamışlardır.117 

 

Yerel Yönetimlerin, özellikle de belediyelerin şirket kurmasının ya da kurulu bir 

şirketin ortağı olmasının sebepleri olarak şunlar söylenebilir:118 

 

a) Merkezi idarenin yoğun idari vesayet denetiminden bir ölçüde kurtulmak rahat 

edebilmek 

b) Gelirde merkeze bağımlılıktan çıkma arayışları ve öz gelir yaratma arzusu 

c) Kredi temin edebilme avantajlarına kavuşabilmek, kredi sayesinde özel bankalardan 

da kredi temin edebilmek 

d) Yerel imkanları ve yerel sermayeyi harekete geçirebilmek, yerel ortamda ekonomik 

ivme oluşturabilmek, bir ölçüde halk katılımını sağlayabilmek  

e) Yerel istihdam alanları oluşturabilmek, yerel  halkın işsizlik çözümünde pay sahibi   

olmak, şirketler sayesinde yeni istihdam alanları yaratmak 

f) Bürokratik işleyişin getirdiği yavaşlık, şekilsel işleyişler ve engellerin dışında kalarak 

memur zihniyeti tutum ve davranışlarından uzaklaşma, etkili ve pratik hizmet sunma 

isteği 

g) Devlet ihale kanunu, kamu personel mevzuatı gibi kamu hukuku kurallarını ve 

serbest hareket etmeyi, pratik olmayı, alternatif üretmeyi geciktiren hükümlerden 

                                                 
117 http://www.econturk.org/yerelyonetimler.doc 12.12.2007 
118 Hikmet, Kavruk, Yerel Yönetim Şirketleri, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar–1, Der: Hüseyin 
Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005 s.423-424 
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arınarak, Türk Ticaret Kanunu ve diğer özel hukuk kurallarının şirketlere tanıdığı 

serbest ortamı yakalamak 

h) Yerel siyasal temsilcilerin şirketleri bir reklam aracı olarak kullanması ve bir eser 

bırakma düşüncesi 

i) Yerel yönetimin hizmet alanı dışına da hizmette bulunabilme imkanı yakalayabilmesi 

j) Hizmet alanlarının sürekli genişlemesi nedeniyle, yerel yönetimlerin örgüt, araç-

gereç ve personel olarak da genişlemesi gerekecektir. Örgütsel genişleme bürokratik 

ve kamu kurumu olması yerine ticari ve özel hukuka dayalı dayalı örgütler kurmak 

tercih edilebilir niteliktedir. Yerel yönetimlerin coğrafi alanlarında ve bu alandaki 

yerel hizmet sayısındaki sürekli genişlemeden kaynaklanan yeni ihtiyaçları 

karşılamada hızlı bir şekilde yerel yönetim bürokrasisine yeni birimler eklemek, yeni 

eleman, araç-gereç temin etmek güç olduğundan şirketlere yönelmek  

 

2.6.2 Mevcut Durum ve Öneriler 

Belediyeler, bazı kamu hizmetlerini daha etkin yürütmek amacıyla, kamu hukukunun 

ve kamu bürokrasisinin katı kurallarından ve ağır işleyişinden kurtulmak için, bazı 

işletmelerini şirket haline getirerek özel hukuk hükümlerine göre işlemesini sağlamaktadır. 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu yöntemde belediyeler kendilerinin kurduğu ya da 

ortak oldukları işletmelerden sözleşme dâhilinde hizmet satın almaktadır.119 

Literatürde belediye iktisadi teşebbüslerinin konumu ile ilgili farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bazı bilim adamları söz konusu şirketleri özel sektör kuruluşu olarak 

değerlendirmekte ve belediyelerde görülen şirketleşme uygulamalarını “özelleştirme 

yöntemi” olarak kabul etmektedirler. Bu görüşü savunan bilim adamlarının başlıca hareket 

noktaları, belediye iktisadi teşebbüslerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

kurulmakta ve faaliyetlerini sürdürmekte olmalarıdır.  Diğer bir ifade ile adı geçen 

şirketlerin hukuksal açıdan özel hukuk tüzel kişisi olmalarıdır. Bu yaklaşıma göre şirketler 

özel hukuk hükümlerine tabi oldukları için özel sektör kuruluşları ile eşit şartlara 

sahiptirler ve piyasa araçlarından yararlanmada aralarında bir farklılık yoktur. Diğer bir 

taraftan, belediye iktisadi teşebbüslerini özel sektör kuruluşu olarak kabul etmeyenler de 

                                                 
119 Ahmet Ulusoy, Tarık Vural, Yerel Hizmetleri Özelleştirme Yöntemleri, Türk Đdare Dergisi, Yıl 2003, 
Sayı 439, s.132 
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vardır. Bunlara göre söz konusu şirketler, hukuksal açıdan her ne kadar özel hukuk kişisi 

ise de, belediyeler genel olarak buralarda % 50 nin üzerinde paya sahiptirler.120 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. maddesine göre Belediye kendisine verilen 

görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usûllere göre şirket kurabilir. 

Madde ile bir yandan belediyelerin hizmetlerini daha etkili, verimli ve ekonomik şartlarda 

sunmasına ve kaynak yaratmalarına yardımcı olmak amacıyla sermaye ortaklığı kurmasına 

izin verilmekte; diğer yandan kurulacak ortaklığın belediyenin görev alanıyla ilgili olması 

şartı getirilerek şirket kuruluşunun disiplin altına alınması ve belediyelerin haksız rekabete 

yol açmalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Doğal olarak madde hükmü gereğince 

belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerden, belediyenin görev alanıyla ilgili 

olmayan şirketleri tasfiye etmesi veya ortaklıktan çekilmesi gerekecektir. Bilindiği üzere 

belediyeler asli görevleri yanında, çeşitli mevzuatla verilen hizmet ve görevleri yerine 

getirirken kimi zaman yerel ortak ihtiyaçların karşılanması, kimi zaman da ekonomik, 

sosyal, hukuki veya sosyo-politik nedenlerle mevzuatta açıkça yasaklanmayan konularda 

mahalli idarelerin serbestçe tasarrufta bulunabileceği kuralından hareketle çok sayıda şirket 

kurdukları ya da kurulmuş şirketlere katıldıkları görülmektedir.121  

Belediye iktisadi teşebbüslerinin belediye bünyesinde kurulan birimlerden 

yararlandığı da görülmektedir. Örneğin Đstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bu fonksiyonu 

yerine getirmek üzere belediye bünyesinde bir birim oluşturulmuştur. “Kaynak Geliştirme 

ve Đştirakler Daire Başkanlığı” adlı söz konusu birim, bir yandan belediye ile iktisadi 

teşebbüsler arasında gereksinim duyulan bağlantıyı sağlarken bir yandan şirketler arasında 

koordinasyonu sağlama, hizmet politika ve stratejilerinin oluşturulması gibi işlevleri yerine 

getirmektedir. Belediye iktisadi teşebbüsleri ve belediye yönetimleri arasındaki ilişkide, 

belediye “düzenleyici” iktisadi teşebbüs ise üretici konumdadır. Konuyu biraz daha açmak 

gerekirse belediye hizmetlerinin yürütülmesinde başlıca üç aktörün varlığından söz 

edilebilir. Bunlar hizmeti üreten “üretici”, hizmeti tüketen “tüketici” ve hizmetin üretimi 

ve tüketimini düzenleyen “düzenleyici- yönetici” aktörlerdir. Bu ilişkiler ağı içerinde 

tüketici hizmetten doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanan kişilerdir. Üretici doğrudan 

mal veya hizmet üreten birimlerdir. Bu, belediyeye ait bir birim olabileceği gibi bu alanda 

                                                 
120 Recep Bozlağan, “Belediye Đktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Tartışmaları,” Yerel Yönetimler 
Sempozyumu Bildirileri Kitabı,  Der: Birgül A. Güler, Ayşegül Sabutkay, TODAĐE Yayın No: 304, 
Ankara, 2002, s.442 
121 Dönmez ve Özyardımcı, a.g.e., s.647 
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çalışan özel amaçlı bir kurum ( ĐSKĐ, ĐETT, EGO vb.) gönüllü bir teşekkül, Belediye 

Đktisadi Teşebbüsü veya kar amaçlı bir kuruluş olabilir. Düzenleyici ise hizmeti üreten 

aktörleri seçen, hizmetin yürütülme esaslarını belirleyen kurumdur.122  

 

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde Belediyelere bağlı idare/işletmelerin 

denetiminde karşılaşılan sorunların yönetimlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili 

yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir.123  

 

a) Su ve Kanalizasyon ve otobüs işletmelerinin örgütlenmesinde ve teşkilat 

yapısında standartlaşmaya gidilmesi için Đçişleri Bakanlığınca yasa formatında düzenleyici 

metin hazırlanması gerekir. 

 

b) Özellikle otobüs ve ulaşım hizmetleri için günümüz koşullarına hitap eden yasal 

düzenlemeler yapılarak, durumlarının açıklığa kavuşturulması gerekir. 1939 ve 1942 tarihli 

yasalar temel alınarak hizmet vermeye çalışan bu işletmeler için kendini 

tanımlayamamaktan kaynaklanan büyük bir sıkıntı söz konusudur. Özellikle günümüz 

koşullarında pek çok belediye bu işletmelerin konusuna giren hizmetleri kurdukları 

belediye şirketleri eliyle yürütme yolunu seçmiş; bu işletmelerin hizmet alanları bu amaçla 

ellerinden alınarak ( Ulaşım A.Ş ler örneğinde olduğu gibi ) çeşitli belediye şirketlerine 

devredilmişlerdir.   

  

c) Belediyelere bağlı bu işletmelerin harcama ve ihale işlemlerinin denetimini 

düzenleyen mevzuatta Đçişleri Bakanlığınca yapılacak bazı düzenlemeler eliyle 

standardizasyona gidilmesi sağlanmalıdır.  Tabiî ki bu işletmelerin faaliyetlerini rahatça 

yürütecekleri, kamu mevzuatının gerektirdiği uzun ve yorucu sürecin dışında kalmasını 

gerektiren bazı nitelikleri vardır. Ancak unutulmaması gereken, bu işletmelerin de esasen 

kamu kaynağını kullandıklarıdır. Bu nedenle denetimlere de gereken önem verilmeli, 

denetime engel teşkil edecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır.  

  

d) Bu işletmelerin teftişi sonucu düzenlenen tazmin raporlarının akıbeti ile 

mahkemece verilen kararların sonuçları Đçişleri Bakanlığınca iyi takip edilmeli; 

                                                 
122 Recep Bozlağan, a.g.m., s.449 
123 Ahmet Apan, “Büyükşehir Belediyelerinin Đdare Đşletmeleri: Hukuksal ve Mali Sorunlar”, Çağdaş Yerel 
Yönetimler, Cilt 13, Sayı 12, Nisan 2004, s. 43 
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mahkemelerin olumsuz karar vermesi durumunda temyiz yoluna gidilmesi sağlanmalıdır. 

Davanın olumsuz sonuçlanması üzerine pek çok işletmenin temyiz yoluna bile gitmediği 

gözlemlenmiştir. Bu durum deyim yerindeyse “danışıklı dövüş” olarak tanımlanabilir. 

Đdarelerin zaten idarenin bilgisi dahilinde yapılmış, ödemeleri geri almak konusunda 

gönüllü olduğu pek söylenemez. Bu nedenle tazmin raporlarının sonucu dikkatle takip 

edilmelidir. 

  

e) Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğünce “uluslar arası kredi 

işlemleri ve koşulları” ile ilgili yönetmelik ve genelgeler eliyle, yol gösterici ve belirleyici 

düzenlemeler yapılmalıdır. Şimdiye kadar, uluslararası kredi kuruluşlarından kredi 

sağlanması ve sağlanan kredini harcanması koşullarını düzenleyen herhangi bir metnin 

çıkarılmaması bu konuda büyük bir boşluk ve başı bozukluk doğurmakta olup bu boşluğun 

hızla giderilmesi sağlanmalıdır.  

 

f) Đçişleri Bakanlığının teftiş lahiyaları sonucunda  yapılacak işlemleri açıklayan 

24.05.1993 tarih ve 1759 sayılı genelgesi güncelleştirilmelidir. Söz konusu genelgenin 

incelenmesi sonucunda döneminin koşullarına yönelik düzenlemeler içermesinden dolayı 

yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. 

 

g) Bilgi alışverişinin yada eşgüdümünü sağlanması merkezi bir birim oluşturulması 

düşünülebilir, ya da Đller Bankasının yapısında yapılacak bir düzenleme ile Đller 

Bankasınca bu görev yürütülebilir.  

 

h) Bu işletmeler Sayıştay denetimine alınmalı; 4734 sayılı Kamu Đhale Yasası 

kapsamı dışına çıkarılmalarına izin verilmemelidir. 

 

2.6.3. Özelleştirme ve Belediye iktisadi Teşebbüsleri 

Belediyelere özelleştirme düşüncesinin yaygın olarak uygulama alanına sahip 

mahalli idarelerdir. 1983’ten sonra hükümet politikasının etkisiyle belediyelerde 

özelleştirme yoğun bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özelleştirme 
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uygulamalarının özelleştirme yöntemlerinin hemen hepsini kapsayacak bir nitelikte olduğu 

söylenebilir.124 

Özelleştirme kavramı belediyeler açısından iki ayrı işlemi ifade etmektedir. 

Bunlardan ilki kendi meclisleri eliyle veya yasalar yoluyla kurulan iktisadi teşebbüslerin 

veya hizmet birimlerinin özelleştirilmesidir. Kavramın ikinci yönü ise belediyelerin yasal 

olarak yerine getirmek zorunda oldukları çöp toplama vb. gibi hizmetleri diğer kurum ve 

kuruluşlara yaptırmasıdır. Dolayısıyla Özelleştirme konusunda özelleştirmenin amacına 

ulaşması için yerel yöneticilerin dikkat etmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. 

Hizmetlerin özelleştirilmesi gerçekleştirilmeden önce bir yerel yönetimi birimi 

özelleştirme için düşünülen hizmet alanlarını gözden geçirmelidir. Belediyelerin hizmet 

alanlarının genişliği, özelleştirmeye konu alanlara ve yöntemlere de çeşitlilik ve genişlik 

kazandırmaktadır.125 Belediyelerin hizmet sundukları alanlar çeşitlendikçe özelleştirme 

uygulamaları da daha karmaşık bir yapıya kavuşacaktır.  

Şirketleşme biçiminde belediyelerde ortaya çıkan bu özelleştirme yönteminde; 

belediyeye ait taşınır ve taşınmaz değerler özel sektöre aktarılmamakta, belediye kamu 

tüzel kişili ğinden alınarak Türk Ticaret Kanununa göre çalışan tüzel kişili ğe 

geçmemektedir. Belediyelerin şirketler yoluyla hizmetler götürmesi ucuz, verimli olma 

koşullarında yararlı görülebilir. Ancak denetim, eşgüdüm, yönetim konularında ise 

sorunlar doğabilir. Belediyenin, belediyenin kurdukları veya ortak oldukları şirketler 

üzerinde doğrudan bir yönetim yetkisi yoktur. Şirketlerin kuruluş ya da bir şirkete katılma 

safhasında söz sahibi olması durumunda bazı şirketlerin yönetim kurulunda belediyeyi üst 

düzey bürokratları temsil etmektedir. Bu durum denetimi kolaylaştırdığı gibi zorlaştırma 

etkeni olarak değerlendirilebilir. Meclis başkanı denetlerken, şirketleri de dolaylı olarak 

denetleyebileceği düşünülebilirse de uygulamada bu denetimin ne dereceye kadar 

yürütülebileceği tartışılabilir.126 

Belediyelerin ortaklığında kurulan şirketlerin hemen hepsinin hizmet konusu 

kamusal niteliktedir. Kamusal nitelikteki bir hizmetin belediyelerin klasik örgüt ve işleyiş 

metotlarının dışında tutularak özel hukuk hükümlerine tabi şirketlerce yürütülmesi eğilimi 
                                                 
124 Bilal Eryılmaz, Musa Eken, “Mahalli Đdarelerde Özelleştirme Politikaları ve Uygulamaları”, Türk Đdare 
Dergisi, Yıl: 1990, Sayı:387 s.87 
125 Uğur, Yıldırım, “Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunumu”, Yerel Yönetimler üzerine Güncel 
Yazılar-1, Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005, s.405-407 
126 Zerrin Toprak Karaman, Hüseyin Özgür, “Đzmir Büyük Kent Yönetimi Alanında Belediye Şirketleri”, 
Türk Đdare Dergisi, Yıl: 1993, Sayı:399, s.183 
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bir çok nedenle açıklanabilir. Bilindiği gibi kamu kurumlarının tabi olduğu kurallar çoğu 

durumda genel niteliklidir ve özel durumlara farklı uygulamaları mümkün kılmamaktadır. 

Ayrıca kamunun takip ettiği ücret sistemi ve uyguladığı personel rejimi de hizmetlerin 

etkin ve verimli yürütülmesini önleyebilmektedir. Bu nedenlerle bazı belediyeler önceleri 

belediye örgütleri tarafından yürütülen hizmetleri, anonim veya limited şirketler biçiminde 

örgütleyerek kamu hukuku ve sistemi dışına çıkmayı tercih etmektedirler. Bu durum 

şirketler aracılığıyla belediye hizmetlerinin özelleştirilmesini hızlandırmıştır.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Eryılmaz ve Eken, a.g.m., s.92 
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                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                           BELEDĐYELER ĐN DENETĐMĐ 

Genel olarak denetim, bir kişinin, kurumun veya yönetim biriminin yapısı, işleyişi 

ve uğraşlarının önceden saptanmış kıstaslar (yasa, tüzük, yönetmelik, karar, kural vb.) 

çerçevesinde ölçülmesi, gözlenmesi ve bu kıstaslara göre yanlışlık, tutarsızlık, çelişki veya 

eksiklik içerip içermediğinin araştırılması faaliyetidir.128 Belediyeler açısından denetim ise 

kaynakların harcanması sürecinde pek çok sorgulama alanının ortaya çıkmasıyla giderek 

büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kamuda, özellikle belediyelerde denetim eksikliği, 

kaynakların verimli kullanılmaması sonucun doğurmuştur.  

 

3.1. DENETĐMĐN TANIMI VE KAPSAMI  

En geniş anlamıyla teftiş (denetim), uygulamayı plan ile karşılaştırmak, plandan 

ayrılan noktaları saptamak ve bunların nedenlerini araştırmak, aksaklık ve yanlışlıkları 

giderici, düzeltici çalışmalar yapmaktır. Bu anlamda bir teftiş sistemi üç aşamada 

tamamlanabilir. Birincisi planın amaçlarına erişebilmesi için yapılması gereken 

çalışmaların nitelik ve nicelik standartlarını saptamaktır. Đkincisi planın uygulanması 

esnasında yapılan çalışmaları gözlemek ve incelemek, elde edilen sonuçları standartlarla 

karşılaştırmak, arada farklar olduğunda nedenlerini araştırmaktır. Üçüncüsü, görülen 

aksaklılar ve nedenleri saptandıktan sonra düzeltilmesi ve geliştirilmesi için gerekli 

girişimlerde bulunmaktır.129 

Nuri Tortop’a göre denetim bir kurumda yapılan çalışmaların amaçlarına göre 

hazırlanan bir plan, saptanan ilkeler ve verilen emirlere uygun olarak yürütülme şekil ve 

durumunu belirlemeye yarar. Kurum hizmetlerinin kapsamı genişledikçe teftişe olan 

gereksinme de artmaktadır.denetim farklı açılardan sınıflandırılabilir. Đlk olarak, denetim 

yapan açısından denetleme yolları politik, yargı, kamuoyu ve yönetsel olmak üzere dört 

kısımda toplanabilir.130  

                                                 
128 Figen Altuğ, Mali Denetim, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, s.3 
129 Haydar Taymaz, Teftiş, Kavramlar, Đlkeler,Yöntemler,  Yargıçoğlu Matbaası, Ankara, 1978, s.1   
130 Nuri Tortop, Yönetim Bilimi , Ankara Đktisadi ve Đdari Đlimler Akademisi Yayınları, No:689,  Ankara, 
1974, s.149 
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a) Politik Denetim: Genellikle yasama organları tarafından Anayasada belirtildiği 

şekilde soru, gensoru, genel görüşme, meclis soruşturması, meclis araştırması yolları ile 

yürütme organlarının denetlenmesidir.  

b) Yargı Denetimi: Yönetim sisteminin işleyişinden doğan uyuşmazlık ve sorunları 

bir çözüme bağlamak üzere yargı organları tarafından yapılan denetimdir.  

c) Kamuoyu Denetimi: yönetimin çalışmaları hakkında görüş ve düşünceleri ortaya 

koymak üzere kamuoyu tarafından yapılan denetimdir. Dernekler, sendikalar ve basın gibi 

araçlardan yararlanılır.  

d) Yönetimsel Denetim: kurum içinde denetlemeye yetkili olan üst kademe 

yöneticileri ve onlara bu konuda yardım etmek üzere görevlendirilen uzmanlar veya 

müfettişler tarafından yapılan denetimdir.  

            Đkinci olarak, denetim konusu ve amacı bakımından temel olarak üçe 

ayrılmaktadır:131 

 

a)Hukuka uygunluk denetimi: Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik 

ve diğer mevzuata uygunluğunun denetimidir. 

 

b)Mali denetim: Gelir, gider ve mallara ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun, 

mali tabloların ve mali sistemlerin denetimidir. 

 

c)Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve 

programların planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında tutumluluk, verimlilik ve 

etkinlik açısından denetlenmesidir 

Görüldüğü gibi denetim, konusu ve amacı bakımından değişik biçimlerde 

adlandırılmaktadır. Türkiye’de kamu denetiminin çok yönlü ve geniş bir alan üzerinde 

yürütülmesi,  kamu denetimi yapan kurumların da çeşitlilik göstermelerine neden olmuştur. 

Ülkemizde denetim yapmakla görevli bir çok kurum ve kuruluş mevcuttur.  

 

                                                 
131 Necip Polat, “Saydamlık Hesap Verme sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği”, Sayıştay Dergisi, Yıl:2003, 
Sayı 49, s.74 
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3.2. ĐDARĐ VESAYET 

Đdari vesayet, idarenin bütünlüğün sağlamak amacıyla merkezin yerinden yönetim 

kuruluşlarının bazı işlem ve eylemlerini denetleyebilmek konusunda sahip oldukları 

yetkidir. Burada idari makamların yerel yönetimlerin kararları, işlem ve eylemleri üzerinde 

yargı yoluna gidilmeksizin, idari yetki ve usullerle yapılan bir denetim söz konusudur. 

Đdari vesayet iki neden bağlanabilir:132 

  

a) Merkez ile yerinden yönetim kuruluşlarının aralarında bir ilişki kurarak 

çelişkileri önlemek, 

 

b) Devletin birliği ve kamu hizmetlerinin görülmesinde devamlılık sağlamaktır.  

 

Genel olarak idare hukuku öğretisinde yerinden yönetimin en önemli sakıncası, 

“Devlet'in birliğini ve kamu hizmetlerinin tutarlılığını bozabilmesi” olarak görülür.  Bu 

sakıncayı önlemek için Devlet'e ve onu temsil eden merkezi yönetime, yerinden yönetim 

kuruluşlarının eylem ve işlemlerini denetlemek ve gerektiğinde bozabilmek yetkisi 

tanınmıştır. Bu yetki, "idari vesayet" kavramı ile Anayasa'da ifade bulmuştur.  

Anayasamızın 127. maddesinde “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî 

hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde 

birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi 

karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine 

sahiptir.” Denilmek suretiyle idari vesayet anayasal bir ilke olarak yerini almıştır. 

 

Bütün ülkelerde merkezi idare tarafından uygulanan yönetsel gözetim ve denetim, 

Türkiye’de uzun yıllar yerel yönetimleri, dolayısıyla belediyeleri, merkezi yönetime bağlı 

kalmalarını sağlamak yönündeki bir anlayış çerçevesinde gerçekleştirilmi ştir. Oysa bu 

denetim yetkisi; öğretici, yol gösterici, geliştirici ve danışmanlık niteliğinde, daha çağdaş 

ve yapıcı bir şekilde ele alınıp uygulanmaya aktarılması durumunda, yerel demokratik 

değerlerin korunması ve yerel hizmetlerin yerindelik ilkesine uygun gerçekleşmesi 

sağlanabilecektir.133  

                                                 
132  Tortop, Mahalli Đdareler, s.14-15 
133 Şerif Öner, “Türkiye’de Merkezi Yönetim ile Belediyeler Arasındaki Đli şkilerin Yasal, Siyasal ve 
Ekonomik Analizi”, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 1997, Sayı: 414, s. 223  
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Ülkemizde belediyeler üzerinde Merkezi Đdarenin çeşitli organlarının idari vesayet 

yetkisi bulunmakla birlikte, ağırlıklı olarak 3152 sayılı Đçişleri Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanuna göre, bu yetkiyi Đçişleri Bakanlığı kullanmaktadır. Diğer 

vesayet makamları ise görev alanlarına göre Bakanlar Kurulu, bakanlıklar, vali ve 

kaymakamlar ile Merkezi Đdarenin çeşitli kurullarıdır.134 

Vesayet yetkisi ülkemiz yasalarında hayli çoğunlukta yer almaktaydı. Belediye 

meclisinin bir çok kararı, belediye bütçesi, mülki idari amirinin onayı ile yürürlüğe 

girmekteydi. Bir belediyede 13. derecedeki bir memur kadrosunun 12. derece ile 

değiştirilmesi için Bakanlar Kurulunun kararına ihtiyaç duyulmaktaydı. 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu bu vesayet denetimlerini kaldırdığı gibi belediyelerde denetimin iç ve dış 

denetim seklinde yapılacağını, denetimin, is ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve 

performans denetimini kapsayacağını hüküm altına almıştır.135 

 

3.3. YEREL ÖZERKL ĐK VE DENET ĐM 

Özerklik, kurumların kendi öz sorumlulukları altında ve ülke yararları 

doğrultusunda, kendi hizmetlerini düzenleme haklarıdır. Özerklik, özerklik tanınan 

idarelerin etkin karar almasını ve ülke çıkarlarına dahi iyi uyan hizmetler yapabilmesini 

sağlamak için tanınmıştır. Özerkliğin boyutları, Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde 

kalır. Yasaları olumsuz yorumlayarak ülke çıkarlarına ters kararlar almak ve bu doğrultuda 

uygulamalar yapmak, özerklikle bağdaşmaz. Özerklik, hizmetler daha iyi yürüsün diye 

tanınmıştır.136 

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  yerel özerklik kavramını açıklamaktadır. 

Şartı’nın 3. maddesinde “özerk yerel yönetim kavramı, yerel makamların, kanunlarla 

belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları 

altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı 

anlamını taşır.” Şeklinde ifade edilmiştir. 

 

                                                 
134 http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/belbascepreh_genelbilgiler.doc 23.03.2008 
135 http://sbe.dumlupinar.edu.tr/17/1-24.pdf 20.03.2008 
136 Nuri Tortop, Mahalli Đdareler, s.18-19 
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Ulus-devlet yapısı içinde ve idarenin bütünlüğü ilkesi doğrultusunda merkezi 

yönetimin yerel yönetimler üzerinde bir denetim yetkisinin bulunması, özerk yerel yönetim 

anlayışı ile her zaman çelişir gibi bir yaklaşımı benimsemek olanaklı değildir. Ancak bu 

denetim anlayışının sınırlarının yasal düzenlemelerle çok iyi belirlenmesi zorunludur. 

Merkezi ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmaları, görev, yetki ve kaynak 

dağılımının yeniden düzenlenmesi bir arada ele alınması ve yürütülmesi gereken çalışmalar 

olmak durumundadır. Bir denetim biçimi olarak merkezi yönetimin yerel yönetimler 

üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisini hukuk devleti olmanın gereği olan bir kurum gibi 

görmek ve hukuk devleti olmanın gereğini çağdaş yaklaşımlar ölçeğinde yerine getirerek 

sınarlarını, anayasanın emrettiği gibi esas ve usullerini yasal olarak belirlemek bir 

sorumluluktur137 

Yerel özerklik, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında bir çatışma çıkarmaz. 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin temel işlevleri birbirinden ayrıdır. Aslında devletin 

varlık nedeni güvenli ve sağlıklı bir ortamda vatandaşlarına insanca bir yaşam sağlamaktır. 

Bu bakımdan merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında işbirliği ve uzlaşma önem 

kazanmaktadır.138  

Denetim, özerkliğin bir gereğidir. Özerk kuruluşların denetimi, hizmetlerin gereği 

gibi yürütülmesinde etkin bir araçtır. Denetim, devlet hizmetleri ile çelişkiye düşen, birliği, 

bütünlüğü bozan ve hizmetlerin sürekliliği ilkesini zedeleyen uygulamalara engel olur. 

Denetimin, özerk kuruluşun kendi oluşturduğu organlar tarafından gerçekleştirilmesi temel 

ilkedir.  Bu yönden iç denetim, yani denetimin yine özerk kurumun kendisi tarafından 

gerçekleştirilmesi yöntemi en etkili ve yaralı denetim biçimidir. Özerk kuruluşların, yalnız 

kendi organları tarafından denetimi yeterli değildir. Bazı çalışmaların ve uygulamaların 

ulusal düzeyde denetlenmesi bir zorunluluktur.139 

Son olarak yerel özerklik ve denetim bağlamında şunları söyleyebiliriz. Bir kere 

yerel özerklikle denetim birbirini ikame etmez, tersine tamamlar. Çünkü denetim 

faaliyetinin yapılmadığı veya eksik yapıldığı bir yerel yönetim biriminde yerel özerklik, 

keyfi uygulamalara yol açabilir. Đkincisi denetim eksikliğinden kaynaklanan başıbozuk bir 

ortamda, yerel özerkliğin de pek anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla denetimi, yerel 

                                                 
137 DPT, 2001, s.106 
138 Zerrin Toprak Karaman, Küreselleşmede Yönetimin Etkisi, s 46–47 
139 Nuri Tortop, Mahalli Đdareler, s.20 
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özerkliğin önünde bir engel olarak görmek yerine yerel özerkliğin sağlıklı bir ortamda 

yürütülebilmesi için bir gereklilik olarak görmek gerekir.   

 

3.4. 5018 SAYILI KANUN VE DENETĐM SĐSTEMĐMĐZ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TBMM tarafından kabul 

edilerek Aralık 2003 ayı içinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun Türkiye’de kamu 

mali yönetim sistemini yeniden düzenlemekte; özellikle kamu mali yönetiminin sınırlarının 

çizilmesi, ortak terminoloji oluşturulması, devlet muhasebesi, mali raporlama ve devlet 

mali istatistiklerinin hazırlanması, merkezi yönetim bütçesinin kapsamı, hazırlanması ve 

uygulanması, iç denetim, dış denetim gibi konularda, uluslararası gelişmelere uygun 

olarak, yeni yaklaşımlar getirmektedir. 

Kamu mali yönetim sistemimize, kamu kaynaklarının kullanılması ve denetimi 

konusunda çok önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kanun, uygulanmaya başlanmıştır. 

Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uyumlu olarak hazırlanan bu Kanun 

kapsamında, bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin ön plana 

çıkması, kamu kaynaklarının stratejik yönetim anlayışına uygun olarak etkin, iktisadi ve 

verimli bir şekilde kullanılması ve çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerinden biri olan 

önceden idarecilere serbesti tanıyıp harcama sonrası etkin bir denetim yapılması 

konusunda önemli değişiklikler yapılmaktadır. Mali kontrol, kamu kaynaklarının önceden 

belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ve mevcut mevzuat ile kurallara göre etkin, iktisadi ve 

verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda hükümete, parlamentoya, halka ve ilgili 

tüm taraflara güvence sağlamaktadır. Bu nedenle, iyi işleyen bir mali kontrol sistemi, kamu 

kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının da ön şartı olmaktadır. Buradan yola çıkarak, 

5018 sayılı Kanun ile getirilen mali kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, 

aslında Kanun’un diğer hükümlerinin de uygulamadaki etkinliğini ve başarısını da 

artıracaktır.140  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulan yeni mali 

yapıda kamu idarelerinin yürüteceği fonksiyonlar ve sorumlulukları artırmıştır. Mali 

                                                 
140Ahmet, Kesik, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun Bağlamında ve AB Sürecinde Türk 
Kamu Đç Mali Kontrol Sistemi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2005,Sayı 9, 
s.112 
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yönetim ve kontrolün idarelerin yönetim sorumluluğu altında yürütüleceği yeni bir anlayışa 

geçilmiştir. Her bir kamu idaresi bütçenin siyasi sorumlusu ( Bakan ve Belediye Başkanı ) 

ile idari sorumlusu olması ( Müsteşar, Belediye Başkanı, diğer üst yöneticiler ) 

öngörülmüştür. Bütçelerden yapılacak harcamaların ise harcama birimi yöneticileri olan 

harcama yetkililerinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmesi düzenlenmiştir. Her bir kamu 

idaresinde oluşturulacak mali hizmetler birimleri aracılığıyla mali yönetim ve kontrolün 

idare sorumluluğu altında yürütülmesi amaçlanmıştır. Genel bütçe dışındaki idarelerde 

muhasebe birimi de bu birim içinde yer alacak ve muhasebe hizmetleri sertifikalı 

muhasebe yetkilileri eliyle idare personeli tarafından yürütülecektir. Bu kanun ile Mali 

Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılan ön mali kontrol görevleri idarelere devredilmiştir. 

Kamu idarelerinde iç denetçiler tarafından iç denetim yapılması hükme bağlanmıştır.141 

 

5018 Sayılı Kanun hükümlerine göre Đl Özel Đdaresi ve belediyelerin mali 

işlemleriyle, Đçişleri Bakanlığının harcamalarının teftişi Đç Denetçiler tarafından 

yapılacaktır. Ancak Đçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre 

mülkiye müfettişleri ile mahalli idareler kontrolörlerinin mahalli idareler üzerindeki 

denetim yetkisini, 5018 sayılı Kanunun kısıtlayıp kısıtlamadığı, önemli bir sorundur. 5018 

Sayılı Kanunun 81. maddesi, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümlerinin yürürlükten 

kaldırıldığını beyan etmiştir. Acaba Đçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Müfettiş ve Kontrolörlere tanıdığı mahalli idarelerde teftiş yetkisinin devamı, 

5018 Sayılı Kanuna aykırımıdır? Bu çok tartışılır bir husustur. Kesin olarak bilinen Đl Özel 

Đdare ve Belediyelerin harcamaları ve mali işlemleri iç denetçiler tarafından, harcama 

dışındaki diğer idari işlemleri Đçişleri Bakanlığı denetim elemanları tarafından teftişe 

devam edileceğidir. 5018 Sayılı Kanun ile Teftiş Kurulları hakkında herhangi bir 

düzenleme yapılmamıştır. Ancak kesin olan bir şey vardır ki, bu da 5018 sayılı kanun yeni 

bir düzenleme ile Đç Denetçilik sistemini getirmektedir. Asıl problem 5227 sayılı Kamu 

Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunun geri 

çevrilmiş olmasıdır. 5018 sayılı Kanun aslında 5277 sayılı Kanun esas alınarak çıkarılmış 

olan bir kanundur. Olması gereken önce Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden 

Yapılandırılması Hakkındaki Kanunun yasalaşması daha sonra da 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun çıkarılmasıdır. Ancak olması gereken işlem burada 

                                                 
141 M. Sait Arcagök ve Ertan, Erüz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Maliye Hesap Uzmanları 
Derneği Yayınları, Ankara, 2006, s.13 
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gerçekleşmemiş, olaylar ters gelişmiş önce 5018 sayılı yasa yürürlüğe girmiş ve özünde 

Kamu Yönetiminin Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun esas 

alınarak hazırlanan 5018 sayılı Kanunun temel alt yapısında boşluklar gözükmektedir. Bir 

yanda teftiş kurulları diğer yanda iç denetim sistemi aynı anda yürürlüktedir.142  

 

5018 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 

kamu idarelerinin merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatına dahil tüm birimlerinin mali ve mali 

olmayan işlem ve faaliyetlerinin iç denetime tabi tutulacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca 

özellikle vurgulanması gereken bir diğer husus da, 5018 sayılı Kanun ve Yönetmelik 

hükümleriyle düzenlenen iç denetimin, sadece ilgili idarelerin iç denetçileri tarafından 

yapılacağı hususudur. Bir başka deyişle, 5018 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümlerince 

belirlenen iç denetim alanında, idarelerin iç denetim birimleri dışındaki teftiş kurulları 

ve/veya diğer denetim birimleri tarafından denetim faaliyetleri yürütülmesi bahse konu 

mevzuat hükümleri karsısında mümkün bulunmamaktadır. Bir kamu idaresinin 

müfettişleri/kontrolörleri/denetmenleri tarafından söz konusu idarenin daire veya 

birimlerinin genel durumunun teftişi kapsamında yürütülen faaliyetler, idaredeki iç 

kontrolün unsurlarından kontrol ortamına ilişkindir. Bir kamu idaresindeki iç kontrol 

sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili kamu 

idaresindeki iç denetim biriminin en temel görevlerinden birisidir. Bu yönüyle iç denetim 

birimleri ile mevcut teftiş ve denetim birimleri arasında bu alanda görev çakışması ve/veya 

çatışması yaşanabilecektir. Öte yandan, kamu idarelerinin faaliyet ve işlemleri üzerinde 

daha önce teftiş kurulları veya diğer denetim birimlerince farklı usul ve yöntemlerle 

yapılan denetim faaliyeti, 5018 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin şekillendirdiği yeni 

dönemde iç denetim birimlerince; denetim standartlarına uygun olarak, risk esaslı denetim 

plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve farklı 

denetim metodolojisi takip edilerek yürütülecektir.143 

 
5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından iç denetim sistemi ile ilgili 

ihtiyaç duyulan bazı eksikliklerin tamamlanabilmesi için yapılması gereken 

düzenlemelerin de yer aldığı 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Đle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan 

                                                 
142 www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/WPX/iar_5018mia.doc 07.01.2008 
143 http://www.kidder.org.tr/php/dosyalar/makaleler/densist_cguler.pdf 15.11.2007 
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Kanunla, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarından 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olanlar için genel 

idare hizmetleri sınıfından dördüncü dereceli 1200 adet Đç Denetçi kadrosu ihdas 

edilmiştir. Bu kadrolarda derece değişikli ği yapmak suretiyle idarelerden uygun 

görülenlere tahsis etmeye Đç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve Maliye 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden; 

06.08.2006 tarih ve 26251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10809 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile sınıf ve derece değişikli ği yapılmak suretiyle toplam 720 adet iç denetçi 

kadrosunun tahsisi kamu idareleri itibariyle gerçekleştirilmi ştir.144 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği bir çok yeniliğe 

rağmen denetim sistemimizin etkin bir şekilde işlediğini hala söyleyemeyiz. Denetim 

sistemimizin etkinliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının yanında 

mutlaka bu düzenlememelerin uygulanmasını gerçekleştirecek denetim elemanları 

sayısının artırılması faydalı olacaktır.   

 

3.5. OMBUDSMAN DENETĐMĐ VE BELEDĐYELER  

Birey-yönetim ilişkilerinde yeni bir aşama olarak kabul edilen, formellikten uzak, 

fonksiyonel yapısıyla yönetimi denetlemekten çok formalitelerin dışında uzlaşmaya dayalı 

çözüm bulma arayışına yönelen, yerine göre bireyi ya da yönetimi savunma pozisyonuna 

geçebilen, günümüzde 75'in üzerinde ülkede uygulama alanı bulan Ombudsman kurumu 

Türkiye'de dönem dönem tartışma konusu olmaktadır.145 

 

Genel bir tanımlamayla Ombudsman, "prensip itibariyle parlamento tarafından 

atanan, ancak hükümete karşı olduğu kadar, parlamentoya karşı da bağımsız olan, 

yönetimin eylem ve işlemlerinden zarar gören kişilerin hiçbir şekle bağlı olmaksızın 

yaptıkları şikayetler üzerine harekete geçen, geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisi ile 

donatılmış, yönetimin yaptığı haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye 

kullanılmasını engellemek, mevzuata saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi temin etmek, 

icrai karakter taşımayan önerilerde bulunmak ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi 
                                                 
144 Umut Korkmaz, Kamuda Đç Denetim, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 26, Yıl: 2007, s.43 
145Yücel Edil, Yeni Bir Denetim Modeli Ombudsman, Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı, 
Araştırma Raporları 1, Ankara, 1994. s.51 
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yürütülmesi için gerekli reformların yapılması önerisinde bulunmak amaçlarını güden" bir 

kurumdur.146  

 
Ombudsman kurumunun diğer denetim sistemlerinin varlığına rağmen kabul 

görmesi, onda bu denetim sistemlerinin her birinden birtakım öğeler bulunması ile 

açıklanabilir. Gerçekten de Ombudsman147  

 

a)  Geniş halk yığınları tarafından basit yöntemlerle harekete geçirilebildiği ya da 

re'sen harekete geçtiği için kamuoyu denetimine, 

 

b) Arkasında parlamento desteği bulunduğu, iş ve işlemlerini parlamento adına 

yaptığı için siyasal denetime, 

 

c) Hukuk çerçevesinde bir takım uyuşmazlıkları çözüp, bulduğu çözümün 

yönetimce yerine getirilmesi önerisinde bulunduğu için yargısal denetime, 

  

d) Her türlü bilgi ve belgeyi inceleyip, personeli dinleyebildiği, yönetimce yapılan 

işlemi haklı bulduğunda yönetimi savunma durumuna geçebildiği için yönetsel denetime 

benzeyen fonksiyonları ile karma bir denetim kuruluşu ya da daha doğru bir tabirle 

formalitelerle bağlı olmayan bir arabulucu, bir hakemdir. 

 

Halen Ombudsman sisteminin uygulandığı ülkelerin, böylesi bir kurumu kendi 

yönetsel yapılarına taşımalarına gerekçe olarak gösterdikleri yönetsel bozukluklar, uzun 

yıllardan beri Türkiye'de fazlasıyla görülmektedir. Merkezde yoğunlaşmayı doğuran yetki 

ve görev merkezciliği, kapalı kapılar ardında yürütülen, sıradan vatandaşın anlamakta 

güçlük çektiği, katılıma olanak vermeyen yönetim mekanizması, şekil olarak teşkilat 

yapılarında yer verilen, ancak evrak takip birimi olmaktan ileri gidemeyen halkla ilişkiler 

üniteleri, karmaşık bürokratik ilişkiler, siyasal kayırmacılık, rüşvet, yavaş işleyen ve 

kırtasiyecilik içinde boğulan yönetsel işleyiş gibi yönetsel hastalık ve ahlaksızlıklar bir 

yandan varlığını devam ettirirken, diğer yandan gerek kurum içi gerekse kurum dışı şikayet 

ve müracaat yollarının sonuç doğurucu bir etkinliğe sahip olmaması, yargı yerlerinin 

                                                 
146 Muammer Oytan, “Ombudsman Eli Đle Đdarenin Denetimi Konusunda Kıyaslamalı Bir Đnceleme” 
Danıştay Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18-19, s.195-196 
147 Bilal Eryılmaz,. "Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Yeni Gelişmeler, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 26, 
Sayı 4, s.94 
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pahalı, zaman alıcı ve çok başvurulduğunda yönetsel işleyişe de zarar verici niteliği; 

bulduğu hakça çözümü hem bireylere hem de yönetime öneren, gerek toplumda gerekse 

bürokrasi üzerinde saygınlığı ve arkasında parlamento desteği bulunan bir kişi üzerine 

odaklanmış Ombudsman sisteminin Türkiye'de de kurulması için gerekli koşulların 

fazlasıyla bulunduğunu göstermektedir.148 Nitekim ülkemizde 5548 Sayılı Kanunla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişili ğini haiz, özel bütçeli 

ve merkezi Ankara'da bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur 

 

Her belediyede bir halk denetçisini seçilmesi halk ile yönetimi birbirine daha çok 

yakınlaştıracaktır. Ancak bunun için öncelikli olarak gerekli anayasal ve yasal 

düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda yapılan eleştiriler yanıtlanmalıdır. Daha sonra pilot 

uygulamalar başlatılmalı ve kamuoyunun tepkisi ölçülmelidir. Halk denetçiliği sisteminin 

kolay ulaşılabilen, basit, anlaşılır, daha ucuz, kısa zamanda çözüme ulaştırıcı hak ve 

özgürlükleri temel alan bir toplam kalite sistemi olduğu düşünüldüğünde uygulama alnı da 

giderek büyüyecektir.149 

 

Ombudsman denetiminin belediyelerde daha etkin bir şekilde işleyeceğini 

söyleyebiliriz. Çünkü mahalli idareler özellikle belediyeler küçük yerel topluluklar 

oldukları için sorunlar daha kolay tespit edilebilir. Ombudsmanın en belirgin özelliği 

bireylerin başvuruları ile veya re'sen harekete geçebilmek olduğu için bunu başarabilmek 

belediyelerde merkezi idareye oranla daha kolay olacaktır. Bu bakımdan  ombudsman 

sisteminin yerel yönetimlerde özellikle de belediyelerde  ihdas edilmesi gerekmektedir. 

 

 

3.6. HESAP VERME SORUMLULUĞU VE MAL Đ SAYDAMLIK 

   

Hesap verme, yönetim olgusunun özünde vardır ve kaynakları yöneten her kişi ve 

örgütsel birimin en temel yükümlülüğüdür. Hesap verme yükümlülüğünün kamu 

yönetiminde oluşturduğu zincir, demokrasiler bakımından doğal ve son derece elzem bir 

ili şki olarak kabul edilmektedir. Zira halkın kendini yönetmesi için demokratik yolla 

seçtiği vekillerinden ve onların vekili durumundaki atanmış yöneticilerden, kendilerine 

                                                 
148 Enes Polat,  Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Denetçisi Sistemi, Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 1996, s149-150 
149 H. Tuba Eroğlu, “Yerel Yönetimlerde Denetim ve Halk Denetçiliği (Ombudsmanlık)”, Yerel Yönetimler 
Kongresi Bildiriler Kitabı , Çanakkale, 2004, s.87 
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tevdi edilen görevlerin ifası ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında bilgi isteme ve 

hesap sorma hakkı, demokratik rejimin özünde bulunan bir yetkidir. Demokrasilerde bu 

yetkinin temel biçiminin ve asgari sınırlarının anayasa veya yasalarla düzenlenmesinin bile 

yersiz olacağı ileri sürülmektedir. Öte yandan, hesap verme yükümlülüğü aynı zamanda 

günümüz kamu yönetimleri bakımından bir çağdaşlık kriteri olarak da algılanmakta; 

yönetimde çağdaşlık ile demokrasiyi buluşturmaktadır. Zaten demokrasinin özü de ülkeyi 

yönetenlerin vatandaşlara karşı sorumlu olmaları, onlara hesap vermeleridir.150       

 

5018 sayılı Kanunun 1. maddesinde, Kanunun amaçlarından birinin hesap 

verebilirliği sağlamak olduğu belirtildikten sonra “Kamu Kaynağının Kullanılmasının 

Genel Esasları” başlıklı üçüncü bölümünün 8.maddesinde hesap verme sorumluluğu 

düzenlenmiştir. Bu madde aynen şöyledir: “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 

kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve 

hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 

raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından 

sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. 

 

Kanun “Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu “başlıklı 

dördüncü bölümünün 10.maddesinde bakanların, 11.maddesinde de üst yöneticilerin 

durumunu düzenlemiştir. Kanunun 11.maddesine göre “Bakanlıklarda müsteşar, diğer 

kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye 

başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst 

yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık 

programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun 

olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 

kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, 

izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden 

Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar”  

 

Türkçe’de tam karşılığı olmadığı için “hesap verilebilirlik” veya “hesap verme 

yükümlülüğü” olarak da adlandırılan hesap verme sorumluluğu, bir cevap verme, 

                                                 
150 Đhsan, Gören, Kamu Maliyesinin Yeniden Yapılandırılması ve Denetim, TESEV Yayınları, No:16, 
Đstanbul, 2000, s 117-118 
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açıklamada bulunma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük ilişkisinde eşit olmayan iki taraf 

mevcuttur. Taraflardan biri diğerine görev tevdi etmekte, diğeri de bu görevin yapılıp 

yapılmadığı, yapılamadıysa niçin yapılamadığı, verilen paranın nasıl harcandığı, 

tamamının harcanıp harcanmadığı, görevin gerektirdiği amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı, 

hedeflenen sonuçları gerçekleştirmek için mümkün olan her şeyin yapılıp yapılmadığı ve 

geçmiş deneyimlerin ışığında nelerin iyi gittiği nelerin iyi gitmediği hususlarında cevap 

vermekte, durumunu açıklamakta, rapor etmektedir.151 

 

Saydamlık terimi, Latince “trans=öte” ile parere=görünmek” yada bir taraftan diğer 

tarafı görmek kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Saydamlık 

kavramı dilimize Đngilizce “Transparency” teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

Aynı terim Fransızca’da transpa’rent” olarak ifade edilmektedir.152 

 

Kamu yönetiminde saydamlık, özellikle mali açıdan önem taşımaktadır. Mali 

saydamlık, sorumluluğu güçlendirir ve riskleri azaltır. IMF’nin Mali Saydamlık 

Uygulamaları Tüzüğüne göre mali saydamlığın sağlanabilmesi için, görev ve 

sorumlulukların belirgin olması, bilginin kamuya açık olması, bütçe hazırlama ve 

uygulama süreçlerinin belli olması ve denetim ile istatistiksel veri yayınlarının bağımsız 

olması gerekmektedir. Kamu yönetiminde, mali say-damlık ve açık bir hesap verme 

sorumluluğu, yolsuzluk faaliyetleri üzerinde caydırıcı etkiler yapacaktır. Bu nedenle, 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile iç denetim birimlerinin önemli bazı görev ve 

yetkileri ile donatılan iç denetçilerin bağlılıklarının ve güvencelerinin yeniden ele alınması 

yararlı olacaktır.153  

 

Mali saydamlık, hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politika planlarının, 

kamu kesimi hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır. Kamu, mali 

politikanın oluşturulması ve yürütülmesi ile ilgisi olan bütün kurum ve kuruluşlar olarak 

tanımlanabilir. Mali saydamlık, verilerin ulaşılabilirli ğini, kapsamlılığını, zamanlılığını, 

anlaşılır olmasını ve Devlet faaliyetlerinin (kamu kesiminin iç ve dış faaliyetlerinin) 

                                                 
151 http://maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr/hasanbas.pdf s.12   19.01.2008 
152 Harun Cansız, “Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Đktisadi ve Đdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı:1, Temmuz-2000, s. 267-268 
153 Serdar  Đğdeler, “Yolsuzluk ve Yolsuzluklarla Mücadele,” Türk Đdare Dergisi, Yıl: 2004,  Sayı: 442 
s.105  
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uluslar arası karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Böylece Devletin mali durumu seçmenlerce 

ve mali piyasalarca doğru bir şekilde değerlendirilebilir. Mali saydamlık, görevlilerin 

sorumluluğunu arttırırken sürdürülebilir olmayan nitelikteki politikaların getirmiş olduğu 

politik riskleri arttırır. Ayrıca; Devlet faaliyetlerinin bugün ve geleceğe ilişkin ekonomik 

ve sosyal etkileri de dahil fayda ve maliyetleri doğru olarak hesaplanır.154 

 

Vatandaşların yakınmalarını yetkililere iletebilecekleri fırsatların yaratılması 

saydamlığın sağlanmasında önemli bir araçtır. Bazı belediye başkanlarının belirli günlerde 

halka ve basına açık ve bu tür toplantılar yapmaları, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının dile 

getirilmesi yönünden yararlı olabilir. Yine bazı üst yönetici ve belediye başkanlarının halka 

açık telefonla görüşme günlerinin bulunması da aynı yararı sağlayabilir. Görevli memurlar 

yolsuz ve hukuka aykırı işlemlerinin, halk tarafından bu görüşmelerde belediye başkanına 

duyurulabileceği endişesi ile, bu tür eylemlere girişmeyi yeğlemezler.155 

 

 

3.7. BELEDĐYELERDE PERFORMANS DENET ĐMĐ VE ÖLÇÜMÜ 

 

Belediyelerde performans ölçüm ve denetimi son yıllarda tartışılan  konulardan biri 

olmuştur. Performans denetimine geçmeden önce performansın tanımına ve unsurlarına 

bakmak gerekir. Genel anlamda performans, “amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda 

elde edilenin nicel ya da nitel olarak belirlenmesi”ni ifade eder.156 Literatürde 

performansın temel unsurları olan verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kavramları, sık sık 

kullanılmaktadır. Bu kavramlardaki ortak nokta kamu yönetiminin daha etkin hizmet 

sunmasıdır.  

 

Yerel yönetimlerde performans denetimi, yerel yönetimlerin faaliyetlerinde hangi 

ölçüde verimli, tutumlu ve etkin olduğunun girdilerin ve çıktıların karşılaştırılması 

suretiyle değerlendirilmesidir. Belediyeler, bu değerlendirmeyi ve denetimi amaçlar, 

kaynaklar, faaliyetler (girdiler), faaliyet sonuçları ve etki faktörleri (çıktılar) üzerinden 

yaparlar. Herhangi bir belediyenin toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

                                                 
154 http://www.bumko.gov.tr/Yayınlar/arastirmarapor/EKiziltas.pdf  14.01.2008 
155 Nuri Tortop, “Yerel Yönetimlerde Halkla ilişkiler ve Saydamlık”, Türk Đdare Dergisi, Yıl: 2005, 
Sayı:449  s.17 
156 Zühal Akal, Đşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 
Ankara, 1998, s.1 
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kendisine bir hedef belirlemesi; belirlenen hedefe ulaşmasını sağlayacak kaynakları tespit 

etmesi (daha fazla araç, daha çok insan gücü gibi); faaliyetlerin hangi yöntemlerle 

gerçekleştireceğini belirlemesi; gerçekleşen hedeflerle belirlediği hedefleri 

karşılaştırmasıdır. Bu değerlendirmeyle birlikte taşınan yolcu sayısı ve çalışanların 

ücretleri yönünden sonuçlar kontrol edilebilir. Böylece, hem yurttaş hem de çalışanların 

memnuniyetleri değerlendirilerek nicel ve nitel olarak etkinlik ve verimlilik ölçülebilir.157 

 

Performansın belirlenebilmesi için, faaliyetlerin sonucunun değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Performans ölçüldükten sonra kabul edilen değerler, performans 

göstergelerini oluşturmaktadır. O halde bir belediyenin, belde sınırları içinde bir yılda 

500.000 ton katı atık toplaması nicel bir sonuç iken, belde sınırları içindeki 10 parktan 6 

tanesinin aktif olarak kullanılıyor olması nedeniyle, belediyenin bu konudaki başarısının 

%60 olarak ölçülmesi nitel bir sonuçtur.158 

 

Mahalli idarelerde performans ölçümü ve değerlendirmesi OECD ülkelerinde 

giderek daha fazla önem arz eden bir konu haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeninin, 

yapıları ile görev ve sorumlulukları ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen genel 

eğilim olarak mahalli idarelerin gayrisafi yurtiçi hâsıladan giderek daha fazla pay almaları 

ve kamu yönetimlerinde merkezi bir yönetim şeklinden, aşama aşama, mahalli idarelere 

daha fazla yetki ve sorumluluk yükleyen bir yönetim anlayışına doğru kayılması olduğunu 

söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Bu gelişmeler, mahalli idarelerin sundukları mal ve 

hizmetlerin kalitesi ve etkinliği konularını daha fazla önemli kılmakta ve mahalli 

idarelerde ölçme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması ve performans ölçümü 

yapılmasını ön plana çıkarmaktadır.159  

 

Ülkemizde mahalli idarelerde performans ölçümü, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar hariç genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde stratejik planlama ve 

performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesiyle hız kazanmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye 

                                                 
157 M. Akif Çukurçayır, H. Tuba Eroğlu, “Yerel Yönetimler ve Performans Denetimi”, Yerel Yönetimler 
üzerine Güncel Yazılar-1, Der: Hüseyin Özgür-Muhammet Kösecik, Nobel Yayın, Ankara, 2005, s.143 
158 Özgür Köseoğlu, “Belediyelerde Performans Yönetimi”, Türk Đdare Dergisi, Yıl 2005, Sayı 447 s.213 
159 Esin Oral Nangır, “Mahalli Đdarelerde Performans Ölçümü Projesi”,  Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt 2, Sayı 
25, 2007, s.115 
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Kanununda da stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hükümler 

bulunmaktadır. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme kapsamında mahalli 

idareler kendilerine uzun/orta vadeli ve yıllık hedefler ile bu hedeflerin izlenmesi ve 

değerlendirmesine yönelik olarak performans göstergeleri belirlemektedirler.160  

 

Belediyelerde performans ölçümü ile ilgili olarak ülkemizde BEPER projesi 

uygulamaya konulmuştur.  Projenin öncelikli amacı, belediyeler tarafından sunulan mal ve 

hizmetler için performans göstergeleri belirleyerek, belediyeler arasında karşılaştırma 

yapmayı mümkün kılacak bir model oluşturmaktır. Proje kapsamında performans 

göstergeleri belirlenmiş, belediye hizmetlerine yönelik olarak hazırlanan 300’den fazla 

soruya cevap verilmiş ve alınan cevaplar değerlendirilmiştir. Proje kapsamında 

performans; hizmet göstergeleri, altyapı göstergeleri ve mali göstergeler olmak üzere üç 

temel gösterge grubu itibarıyla ölçülmüştür. Đçişleri Bakanlığı’nca seçilen yedi pilot 

belediye ve nüfusu 100.000’in üzerinde olan toplam 129 belediye ile çalışılmıştır.161  

 

Belediyelerde performans denetimi uygulamasının halkın belediyeler güveninin 

artması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması gibi birçok getirisi vardır. Ancak 

performans denetiminin uygulanması da kendi içinde bazı güçlükleri de beraberinde 

getirmektedir. Her şeyden önce performans denetimi yapılırken performansın hangi 

kriterler göz önüne alınarak ölçüleceği tartışma konusudur. 

 

Diğer yandan, ülkemizde belediye sayıları ile belediyelerin hizmet sundukları nüfus 

arasında bir oransızlık olduğu kabul edilmektedir. Nitekim nüfusu 2000 ile 5000 arasında 

olan 1.653 belediye, belediye sınırları içindeki toplam nüfusun sadece yaklaşık %10’una 

hizmet sunarken; nüfusu 100.000 ve üzerindeki 106 belediye, belediye sınırlarında yaşayan 

toplam nüfusun yaklaşık %71,5’ine hizmet sunmaktadır. Rakamlar, belediyelerimizde 

ölçek sorununu gündeme getirmektedir. Hizmetlerin ekonomik, verimli, etkili ve kaliteli 

bir biçimde sunulmasını doğrudan etkileyen bu durum, belediyelerin gelir kaynakları ve 

harcama oranları arasında da farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Đşte böyle bir tabloda, 

belediyelerin performanslarının ölçülmesi zorlaşırken, performans sonuçlarının 

karşılaştırılması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu durumu iyileştirmek için 5393 

                                                 
160 Nangır, a.g.m. s.118 
161 http:// www.beper.gov.tr. 10.05.2006 
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sayılı Belediye Kanununda, belediyelerin kurulması için gerekli olan nüfus ölçütü 

2.000’den 5.000’e çıkarılmıştır.162  

 

Performans yönetiminin belediyelerde etkin bir biçimde uygulanması belediye 

yöneticilerinin yanında, belediye personelinin de çalışması, tavır ve davranışlarına bağlıdır. 

Nitekim, belediye yönetimi istediği kadar halkın talep ettiği hizmetleri yansıtan stratejik 

planlar yapsın, kararlar alsın; belediyeyi, belediye yönetimini benimsememiş, halka kaliteli 

ve adil hizmet sunmayı amaçlamayan belediye personeli ile hedeflere ulaşamayacaktır. 

Mesela belediye başkanının düşünce ve uygulamaları ne olursa olsun, halk için onun 

performansı ya da başarısı, büyük oranda halkla doğrudan ilişkide olan personelin 

davranışında biçimlenecektir.163  

 

 

 

 3.8. BELEDĐYELER Đ DENETLEYEN KURULU ŞLAR 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesinde; belediyelerde iç ve dış 

denetim yapılacağı, denetimin, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans 

denetimini kapsayacağı, iç ve dış denetimin 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmış ve ayrıca belediyelerin mali 

işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü 

açısından Đçişleri Bakanlığı tarafından da denetleneceği öngörülmüştür. 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Belediye Kanununun 55 inci 

maddesi büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da 

uygulanacağından 5216 sayılı Kanun kapsamındaki belediyelerin mali işlemler dışında 

kalan diğer idari işlemleri de Đçişleri Bakanlığı tarafından denetlenecektir. 

 

Görüldüğü üzere, belediye ve il özel idarelerinde denetim, 5018 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde iç (iç denetim birimi) ve dış denetim (Sayıştay) olarak 

yapılacaktır. Bununla birlikte, iç ve dış denetimlerin yanında, ayrıca Đçişleri Bakanlığınca 

da denetim yapılması esası öngörülmüştür. Ancak, bu denetim belediye ve il özel 

                                                 
162 Köseoğlu, a.g.m. s.230 
163 Ömer Peker, “Belediye Yönetimlerinde Kalite Üretimi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 
2, 1996, s.17-21 
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idarelerinin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerine münhasır kılınmıştır. Buna 

göre, belediye ve il özel idarelerinin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri 

Đçişleri Bakanlığınca ilgili kanunda (Belediye Kanunu, Đl Özel Đdaresi Kanunu) belirtilen 

yönlerden denetlenebilecek, bunlar dışında kalan mali işlemler ise denetlenemeyecektir. 

Belediye ve il özel idarelerinin Đçişleri Bakanlığınca denetlenemeyen mali işlemleri 5018 

sayılı Kanun hükümleri uyarınca iç ve dış denetime tabi tutulacaktır 

 

 

3.8.1. Đç Denetim ve Belediye Örgütü 

 

5018 sayılı Kanunun 63. maddesine göre, Đç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına 

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına 

göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan 

bağımsız ve nesnel güvence sağlayan danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin 

yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve 

disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Đç 

denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. 

5393 sayılı Belediye Kanununun dördüncü kısmı belediyelerin denetimine 

ayrılmıştır. Belediye Kanununun 54. maddesi denetimin amacını açıklamaktadır. Buna 

göre Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, 

çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 

güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin   süreç   ve   

sonuçlarını   mevzuata,  önceden   belirlenmiş    amaç  ve   hedeflere, performans 

ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve 

ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek 

ilgililere duyurmaktır 

Kanunun 54. maddesi ile yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak, halen 

uygulanmakta olan ve işleyiş itibarıyla etkinliği kalmayan denetim sistemi ve etkinlikleri 

değiştirilerek denetim yeniden düzenlenmektedir. Öngörülen yeni denetim sistemi ile 

idarenin ve çalışanların hatalarını bulma yönünde yoğunlaşan denetim anlayışına sın 

verilmektedir. Yapılacak denetim faaliyetleri ile muhtemel hata alanları tespit edilerek 
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belediye yönetimi ve çalışanlar hata yapmadan önce eğitilecek ve uyarılacaktır. Denetim 

daha çok gelecek yönelimli ve hizmetlerin yürütülmesindeki süreçlerin kontrolü şeklinde 

olacaktır. Denetim faaliyetlerinde öngörülen ikinci amacın ise, faaliyetlerin ve sonuçların 

mevzuata, kurumsal strateji ve başarı ölçütleriyle; ulusal politika ve standartlara uygunluk 

açısından değerlendirilmesi ve raporlanması olduğu vurgulanmaktadır. Denetim 

raporlarının kamuoyuna açıklanması öngörülerek meclis ve kamuoyu denetimi etkin hale 

getirilmektedir.164 

 

Belediye Kanunu madde 56’ya göre Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 

biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 

performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 

nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet 

raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve 

değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı 

tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Đçişleri Bakanlığına gönderilir ve 

kamuoyuna da açıklanır. 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi denetim komisyonunun oluşumu ve 

görevlerini açıklamaktadır. Buna göre: 

  Đl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye 

meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara 

ili şkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye 

sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her 

siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam 

sayısına oranlanması suretiyle oluşur.   Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye 

binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde 

diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı 

kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu 

personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer 

belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla 

çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek 

                                                 
164 Ünlü ve Korkusuz, a.g.e. s.453-454 
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miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve 

gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye 

meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı 

kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine 

getirilir.  Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu 

mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.  Konusu suç teşkil eden hususlarla 

ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Madde hükmü üye sayısının “üçten az beşten çok olmamak üzere” denetim 

komisyonuna üye seçileceği şeklinde olup denetim komisyonu üye sayısının alt ve üst 

sınırın benimsemiştir. Bu sayıyı üç, dört, beş şeklinde belirlemeye meclis yetkilidir. 5216 

sayılı Kanunun 15. maddesi  Büyükşehir belediyelerindeki ihtisas komisyonunun sayısını 

düzenlediğinden, bu hükmü Büyükşehir belediyesi denetim komisyonu üye sayısı için 

uygulamak mümkün değildir. Belediyelerde uygulanacak denetim komisyonu 5393 sayılı 

Kanunda düzenlenmiştir. Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinde de oluşturulacak denetim 

komisyonunun üye sayısı üç ile beş kişi arasında olacaktır. Yine madde hükmünde, 

denetim komisyonunun meclisin Ocak ayı toplantısında oluşturulması gerektiği kesin bir 

ifade ile belirtilmiştir. Bu hüküm karşısında meclisin başka bir aydaki toplantısında 

denetim komisyonun oluşturulması mümkün gözükmemektedir.165 

Ayrıca Belediye Kanununun 26. maddesinde belediye meclisinin bilgi edinme ve 

denetim yolları sayılmıştır. Buna göre Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini 

faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru 

yoluyla kullanır. 

            Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili 

konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği 

kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 

            Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin 

işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından 

kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

                                                 
165 Güngör, a.g..m., s.13 



 130 

            Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, 

yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından 

mahallin mülkî idare amirine gönderilir.  Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte 

Danıştay’a gönderir.  Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye 

başkanı, başkanlıktan düşer. 

            Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye 

başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının 

salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem yapılır 

  

Belediyelerimizde güçlü başkan modelinin benimsenmesinin doğal sonucu olarak, 

seçimle oluşmasına karşın belediye meclisi denetim görevini etkin ölçüde yerine 

getirememektedir. Bunun yanında hiyerarşik yapıda belediye başkanına bağlı denetim 

elemanları tarafından yapılan mali denetimin etkinliğinden bahsetmek de mümkün 

değildir. Özellikle belediye meclisinin mali yönetim ve denetimle ilgili görevlerini bilinçli 

olarak yerine getirmeleri, kurum dışı denetim organlarının mali denetimlerde etkinliğin 

artmasına katkı sağlayacaktır.166  

 

 

3.8.2. Dış Denetim 

 

Belediyelerin dış denetlenmesi, idari vesayet çerçevesinde, Türkiye Büyük .Millet 

Meclisi adına Sayıştay tarafından denetlenmesi, Đçişleri Bakanlığınca denetlenmesi ve 

diğer  merkezi idare birimlerince denetlenmesi şeklinde tasnif edilebilir.  

 

3.8.2.1. Sayıştay ve Yargısal Mali Denetim 

 

Sayıştay’ın belediyelerdeki mali denetimi, belediyelerin gelir, gider ve malları ile 

sorumluların hesap ve işlemlerini toplayan sayman hesapları üzerinden yapılan biçimsel bir 

denetimdir. Sayman hesaplarına giren hesaplar ve işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğu 
                                                 
166 Serdar Đğdeler, Belediyelerde Mali Denetim ve Etkinliği Sorunu, Türk Đdare Dergisi, Yıl 1995, Sayı: 
409, s.100 
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araştırılır. Sayman hesapları üzerinde yapılan Sayıştay denetimi, etkinliğini “yargılama ve 

kesin hükme bağlama” işlevine dayandırmaktadır.167 

 

Sayıştay, kuvvetler ayrılığı ilkesi içerisinde belli bir erk içinde yer almayıp 

kuvvetler ayrılığı ilkesinin işleyişine yardımcı olur. Bu özelliği dolayısıyla, kimi zaman 

dördüncü kuvvet olduğu ileri sürülmüştür. Ancak bu arada Sayıştay’ın bazı kamu 

görevlilerini sorumlu tutup haklarında karar vermesi, uygulamadaki çalışma biçimini 

gösterir. Anayasanın gerekçesinde belirtildiği gibi, yüksek hakim ve savcılar kuruluna 

benzetilerek Anayasa’nın yargı bölümüne sokulan Sayıştay, aslında diğer mahkemelerden 

farklılık gösterir.168 

 

Yerel yönetimlerin mali nitelikteki işlemlerinin yargı yoluyla denetimi, ülkemizde 

1876 Anayasası’na kadar uzanmaktadır. Anılan Anayasa’nın 107. maddesine dayanılarak 

çıkarılan 1878 tarihli ve “Divan-ı Muhasebat Teşkilatı ve Muhasebelerine Dair 

Kararname” ile Sayıştay’a belediyelerin muhasebelerine bakmak, mal memurlarının 

gelirleri ve muhasebelerine ilişkin mahkemeleri icra eylemek görevleri verilmiştir. 

Meşrutiyet döneminde Sayıştay’ın görev ve yetki alanı genişletilmiş, bazı değişiklikler ve 

yenilikler getirilmiştir. Ancak, yerel yönetimlerin Sayıştay’ca denetimine ilişkin ilk ve açık 

hükümler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 16. 6. 1934 gün ve 2514 sayılı 

Divan-ı Muhasebat Kanunu’nda yer almıştır. 2514 sayılı yasanın “vazife ve selahiyet” 

bölümünde yerel yönetimlerin hesaplarının denetimi ve hükme bağlanması yer almıştır. 

Başka bir maddede de (14/3) il özel idare ve belediye hesaplarının, il genel meclisi ve 

belediye meclisleri tarafından birinci derecede incelenmesi yapıldıktan sonra en çok iki ay 

içinde Sayıştay’a gönderilmesi öngörülmüştür. 1961 Anayasasının 127. maddesi ile 

getirilen yeni hüküm ve ilkeler ışığında Sayıştay’ın yeniden düzenlenmesi zorunluluğu 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda 832 Sayılı Sayıştay Kanunu çıkarılmıştır.169 832 Sayılı 

Sayıştay Kanunu’nun 1. maddesine göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir 

ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 

hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen 

inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

                                                 
167  Serdar Đğdeler,  Belediyelerde Mali Denetim ve Etkinliği Sorunu, s.83 
168 Atilla Đnan, “Đç Denetim ve Dış Denetim Kuruluşları Arasındaki Đlişkilerin Geliştirilmesi”, Sayıştay  
Dergisi,  Ankara,  Yıl:1997,  Sayı:25 s.52 
169 A.Yasin Karanfiloğlu, Yerel Yönetimlerin Denetimi,  Sayıştay Yayınları Araştırma Dizisi, Ağustos 
2000, s.37 
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1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da yerel yönetimlerin mali denetimi ile ilgili 

olarak Sayıştay’a görev ve yetki vermemişti. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikle 

mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay 

tarafından yapılacağı Anayasamızın 160. maddesinde yer almıştır. 

 

Son olarak belediyelerin yargısal ve mali denetimi ile ilgili olarak şunları 

söyleyebiliriz. Demokratik ülkelerde, yerel yönetimlerin işlemleri, yargı denetimi 

altındadır. Fransa’da yerel Sayıştaylar vardır. Bu tür yargısal kuruluşlara, belediyelerin 

hukuka uygun olmayan ödeme erinden dolayı, ilgili vatandaşlar, vali ve kaymakamlar 

başvuruda bulunabilirler. Yasalarla belediyelerin yetkilerine bazı sınırlamalar 

konulmuştur.170 Ülkemizde de belediyelerin mali işlemlerini denetim altında tutabilecek, 

vatandaşların başvurusu üzerine harekete geçebilecek, sorumluları mahkum edebilecek 

etkin yargısal bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.  

 

 

3.8.2.2. Đçişleri Bakanlığı Denetimi 

 

Đçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler üzerinde denetim yetkisini, mülkiye müfettişleri 

ve mahalli idareler kontrolörleri aracılığı ile kullanmaktadır. Mülkiye müfettişleri, Bakan 

adına hem genel idare üzerindeki hiyerarşik denetim, hem de yerel yönetimler üzerinde 

vesayet denetimi yetkisini kullanırlarken, kontrolörler, Mahalli Đdareler Genel Müdürünün 

Bakanlık makamından aldığı onay üzerine yerel yönetimler üzerinde aynen mülkiye 

müfettişleri gibi teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmaya yetkili 

bulunmaktadırlar.171  

 

 

3.8.2.2.1. Mülkiye Teftiş Kurulu  

 

Mülkiye Teftiş Kurulu’nun oluşmaya başlaması, Đçişleri Bakanlığı’nın merkez 

örgütünün 1880’li yıllarda kurulmaya başlandığı yıllara kadar uzanır. Geniş bir alana 

yayılan Osmanlı Đmparatorluğunun topraklarında mahalli denetim gereksinmesinin ortaya 

                                                 
170 Nuri Tortop, Yerel Yönetimlerde Halkla ilişkiler ve Saydamlık,  s.2 
171 Ahmet Özer, “Yerel Yönetimlerin Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 
2,  Sayı 4, Temmuz, 1993,  s.31 
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çıkması ile birlikte, 1901 yılında Edirne, Selanik, Manastır, Kosova, Đşkodra ve Yanya 

illerinde müfettişliklerin kurulduğunu görüyoruz. 1913 tarihli Đdare-i Umumiye-i Vilayet 

Muvakkat Kanununa dayanılarak umumi müfettişlikler kurulmuş, 1915 tarihinde Teftiş 

Heyeti Müdürlüğü doğrudan bakana bağlı bir genel müdürlük haline getirilmiş, 1930 

yılında yürürlüğe giren 1624 sayılı kanun ile kurulun görev ve yetkileri belirlenmiştir. Son 

düzenleme ise 1985 tarihli ve 3152 sayılı Đçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun ile yapılmıştır. Teftiş kurulunun oluşumuna baktığımızda ise, mülki 

idare mesleğinin özelliklerinin bir gereği olarak, meslekte başarılı olanlar arasında 

kaymakamlık sıfatını kazanmış olup, meslekte en az altı yıl çalışmış ve mahrumiyet ilçesi 

hizmetini tamamlamış, 38 yaşını doldurmamış ve belli kriterlere göre yapılan 

değerlendirme sonucu yeterli puanı almış olmak ve yarışma sınavını kazanmış olmak 

koşulu ile müfettişliğe atama yapılmaktadır.172  

 

 Mülkiye Teftiş Kurulu’nun görevi Đçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 

Tüzüğü’nün 5.maddesinde sayılmıştır: 

a) Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve 

gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara 

bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik, işletme, müessese ve 

teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, 

b) Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş 

veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, 

araştırma ve soruşturma yapmak, 

c) Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak, 

d) Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel 

teftişler yapmak, 

e) Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip 

değerlendirmek, 

f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı 

kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak, 

                                                 
172 Namık Günel,  “2000’li Yılların Eşiğinde Yönetsel Denetim Sistemine Eleştirel Bir Bakış”,Türk Đdare 
Dergisi  Sayı:409, Aralık 1995, s.38-31 
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g) Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörleri 

adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak, 

h) Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Ayrıca Đçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun çalışma usül ve esaslarını 

belirlemek amacıyla düzenlenen yönetmelikte hangi mahalli idarelerin teftiş edileceği 

açıkça belirtilmiştir. Buna göre: 

a) Đl ve ilçe özel idare müdürlükleri, il özel idarilerine bağlı işletmeler, idarelerinin 

kurdukları veya katıldıkları birlikler, 

b) Büyük Şehir Belediyeleri, il, ilçe ve kasaba belediyeleri, belediyelere bağlı 

işletmeler, özel kanunla kurulmuş işletme ve idareler belediyelerin kurdukları veya 

katıldıkları birlikler, 

c) Köyler ve bunların kurdukları birlikler 

 

Mülkiye müfettişlerince teftiş edilecek kuruluş ve birimler arasındadır. Öte yandan  

teftiş ve denetimle görevli müfettişler, bu çalışmaları sırasında bir suç konusu tespit 

ederlerse, derhal gerekli belgeleri toplayarak incelemeye başlarlar. Sorumlu memurlar ve 

görevliler hakkında Bakanlıktan soruşturma izni talep ederler. Ayrıca re’sen incelemeye de 

alabilirler 

 

Tablo 15: 2006 yılında Denetlenen Belediyelerde Re’sen Đncelemeye Alınan 

Konuların Ayrıntıları 

Konu Konu sayısı Oranı (%) 

Đmar işleri   45 42 

Đhale işleri  33 31 

Personel işleri   6 6 

Muhasebe işlemleri    9 8 

Diğer 13 13 

Toplam 106 100 

 

Kaynak: Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006,  s.50 
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Grafik 4: 2006 Yılında  Belediyelerin Mülkiye Müfettişlerince Denetimi  

2006 Yılında Belediyelerin Mülkiye Müfettişlerince Denetimi

70%

30%

Denetlenemeyen Belediye Sayısı(152)

Denetlenen Belediye Sayısı(66)

                                                

Kaynak: Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006,  s.47 

 Đçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince 2006 mali yılında mahalli idarelerden il 

özel idareleri ve belediyelerin denetimi sonucunda;  

a) 26 adet il özel idaresinin yanı sıra, 3 adet Büyükşehir Belediyesi, 10 adet 

Büyükşehir Đlçe Belediyesi, 23 adet Đl Belediyesi olmak üzere toplam 66 adet Belediyenin 

denetiminin yapıldığı,  

b) Mülkiye Müfettişlerince 2006 yılında yapılan ön inceleme sonucunda toplam 

180 adet karar teklifinde bulunulduğu, 

görülmektedir.173 

 

 

3.8.2.2.2. Mahalli Đdare Kontrolörleri  

Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Kontrolörleri; Anayasamızın 127 nci maddesinde 

belirtilen idari vesayet yetkisi gereği, Đçişleri Bakanı adına mahalli idarelerin her türlü 

eylem ve işlemleri üzerinde teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve araştırma görevlerini 

118 Başkontrolör ve Kontrolör tarafından yürütmektedir.  Kontrolörler Başkanlığının 

görev merkezi Ankara olup, Đstanbul ve Đzmir'de de grupları bulunmaktadır.   Görevleri ve 

                                                 
173 Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006,  s.47-48 
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Đşleyişine Đlişkin Mevzuat: Kontrolörler Başkanlığı ile ilgili mevzuat; 3152 sayılı Đçişleri 

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Md. 38) ile buna istinaden çıkartılan ve 

11.4.1984 gün ve 18369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Đçişleri 

Bakanlığı Mahalli Đdareler Kontrolörleri Yönetmeliği, ek ve tadillerinden 

oluşmaktadır. Mahalli idareler ile bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye Kanunu'na 

göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlar ve bunların 

kurdukları veya katıldıkları birlikler, Kontrolörlerin görev alanı içindedir. Kontrolörler bu 

birimlerin iş, işlem ve personeli hakkında Bakan adına teftiş, inceleme, araştırma ve 

soruşturma yapmak görev ve yetkisine sahiptirler.174 

Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdare Kontrolörleri Yönetmeliğinin 19. maddesinde 

belirtildiği gibi Mahalli idareler ile bunlara bağlı özel kanunla veya Belediye Kanununa 

göre kurulmuş katma bütçeli işletme ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşların ve bunların 

kurdukları veya katıldıkları birlikler kontrolörlerin görev alanı içindedir. Mülki Đdare 

Amirli ği Hizmetleri sınıfından olanların başkanı bulundukları mahalli idarelerin tarh, 

tahakkuk ve tahsilat dışındaki iş ve işlemlerde kontrolörler, teftiş, inceleme ve soruşturma 

yapamazlar. 

     Yine aynı yönetmeliğin 20. maddesinde Mahalli Đdare Kontrolörlerinin görevleri 

sayılmıştır. Buna göre kontrolörler: 

     a) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen görev alanı içinde yıllık normal 

teftişler ile iş, işlem ve personel hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak, 

     b) Mülki idare amirlerinin başkanı bulunduğu mahalli idarelerin tarh, tahakkuk ve 

tahsilat işlemlerini teftiş ve denetlemeye tabi tutmak 

     c) Teftişini yaptıkları birimlerin genel yönetim durumları, mevzuatın uygulanması, 

memur ve halkla münasebetler konularında inceleme araştırma yapmak, düşünce ve 

tavsiyelerini raporla bildirmek, 

     d) Eylem ve işlemlerini teftiş ettikleri memurlar hakkında edindikleri bilgi ve 

kanaatlerine göre kısa ve açık birer gizli rapor düzenlemek ve ilgili mahalli idarenin 

yürütme organına vermek, 

                                                 
174 http://www.kontder.org.tr/   19.01.2008 
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     e) Teftişe tabi bütün birimlerin çalışma alanlarına giren konuları yurt içinde ve 

dışında müstakilen veya mülkiye müfettişleri ile birlikte incelemek ve araştırmak, 

     f) Kurulmalarına karar verilen yeni belediyelerin hizmete geçiş için zorunlu 

muhasebe kayıtlarını başlatmak ve diğer hazırlık işlerinde yardımcı olmak, 

    g) Đl mahalli idareler kontrolörlerini hizmet gereklerine göre en iyi şekilde 

yetiştirmek, 

     h) Đhtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerini teftiş etmek ve denetlemek, 

     Đşlerinde Bakanlıkça görevlendirilirler. 

 

 

     Grafik 5: 2006 Yılında Belediyelerin Mahalli Đdare Kontrolörlerince Denetimi  

2006 Yılında Belediyelerin Mahalli Đdareler Kontrolörlerince 
Denetimi

91%

9%

denetlenemeyen belediye
sayısı (2732)

denetlenen belediye
sayısı(275)
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            Kaynak: Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006, s.47 

 

Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Kontrolörlerince 2006 mali yılında belediyelerin 

denetimi sonucunda; 

a) 2006 yılında 28 ile bağlı 275 belediyenin denetim programına alınıp denetlenmiş 

olduğu, yapılan denetimler sonucunda ilgili görevli ve sorumlular adına toplam 

5.758.683,71 YTL kamu zararı teklifinde bulunulduğu, 

b) 2006 yılında denetlenen 275 adet belediyenin 29 unda  toplam 106 adet konuda 

re’sen inceleme başlatıldığı, inceleme sayısının 2006 yılında denetimi yapılan belediyelerin 

% 10,5’ine tekabül ettiği, 2 belediyede ise incelemeye alınan konunun Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına tevdi edilmiştir.175 

 

 

 

Tablo 16: Belediyelerdeki Kamu Zararları Konu, Mikt ar ve Oranları 

 

KAMU ZARARLARI KONU, M ĐKTAR VE ORANLARI 

KONU M ĐKTAR ORAN(%) 

Đhale 95.904,78 1,67 

Belediye gelirleri 1.399.981,90 24,31 

Personel ödemeleri 2.292.792,54 39,81 

Mükerrer-Fazla-Belgesiz-yersiz 

ödeme 

9.781,30 0,17 

Đş mevzuatı 375.786,74 6,53 

Diğer 1.584.436,45 27,51 

TOPLAM 5.758.683,71 100 

      

Kaynak: Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu 2006,  49 

 

 

 

                                                 
175 Mahalli Faaliyet Raporu, 2006,  s.50 



 139 

3.8.2.3. Belediyelerin Merkezi Đdare Birimlerince Denetlenmesi 

  

Türkiye’de kamu denetiminin çok yönlü ve geniş bir alan üzerinde yürütülmesi, 

kamu denetimi yapan kurumların da çeşitlilik göstermelerine neden olmuştur. Bugün 

Türkiye’de kamu denetimi ile görevli, örgütsel yapıları ve büyüklükleri farklılık gösteren 

birçok denetim kurumu mevcuttur.176 Ülkemizdeki denetim kurumlarının dağınık bir 

yapıda olması belediyeleri denetlemeye yetkili bir çok kurumun varlığı sonucunu 

doğurmuştur. Dolayısıyla merkezdeki bir çok denetim biriminin kuruluş kanunlarında 

belediyeleri denetleme yetkisi verilmiştir. Bu kurumlardan bazıları şunlardır: 

 

a)    Devlet Denetleme Kurulunun Yetkisi: 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu 

Kurulması Hakkında Kanunun 2. maddesi a fıkrası, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm 

kamu kuruluş ve kurumlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapma 

yetkisini Devlet Denetleme Kuruluna vermiştir. 

 

b)  Başbakanlığın Denetleme Yetkisi: 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında  

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20. maddesi, 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına, Başbakanın veya yetkili kılması üzerine 

müsteşarın emri veya onayı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kamu Đktisadi 

Teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini görev olarak vermiştir. 

  
c)  Kamu Đhale Kurumunun Denetleme Yetkisi:  4734 sayılı Kamu Đhale 

Kanununun 53. maddesi, Kamu Đhale Kurumuna, Belediyelerden belge, bilgi, görüş isteme 

ve ihale işlemlerini inceleme yetkisini vermiştir 

 

d)  Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Denetleme Yetkisi:  5176 sayılı Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 3. ve 5. maddeleri ile Kamu görevlileri Etik Davranış Đlkeleri ile Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesi, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna, Belediye 

Görevlileri hakkında yapılan başvuruları, etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği 

çerçevesinde inceleme ve araştırma yetkisini vermiştir. 

  

                                                 
176 Başak, Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları , Türkmen Kitabevi, Đstanbul, 2000, s.11 
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e) Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığının Yetkisi:  3194 Sayılı Đmar 

Kanununun 9.  maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediye hudutları ve mücavir alanları 

içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin 

imar planlarını ve buna uygun imar durumlarını hazırlamaya ve onaylayarak yürürlüğe 

koymaya yetkilidir. 

 

f) Maliye Bakanlığı Tarafından Denetimi: 178 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 37/4 maddesi uyarınca, Maliye Bakanı, Belediyeler ve Belediyelere bağlı 

kuruluşlardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge isteme ve hesap durumları ile 

borçlanma ve ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya yetkilidir. 
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SONUÇ 
 
 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüz 

dünyasında devletlerin yapısı ve işlevleri yeniden tanımlanmaktadır. Bu süreçte etkin bir 

kamu yönetimi sistemine sahip olana devletler başat rol oynamaktadır. Kamu 

kaynaklarının verimli kullanılması ve güçlü bir denetim mekanizmasının geliştirilmesi her 

zamankinden önemli bir hal almıştır.  

 

Artan kamusal ihtiyaçlarını karşılamak için devletler alternatif arayışlar içine 

girdiler. Devletin küçültülmesi, hizmetlerin yerel idareler tarafından gördürülmesi, kamu 

yönetiminde “işletme yöneticiliği” anlayışının ön plana çıkması gibi  çeşitli konular 

tartışılmaya açıldı. Bugün dünyada genel kabul gören anlayışa göre kamu hizmetlerinin 

yerel idareler tarafından görülmesi gerektiği anlayışı hakimdir. Kamu hizmetleri vatandaşa 

en yakın birimler olan yerel yönetimler tarafından yapıldığı zaman hem daha az maliyetli 

hem de süratli bir şekilde yapılmaktadır.. Nitekim Avrupa Birliği de Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı ile beraber bu doğrultuda yenilikler yapmıştır. Avrupa Birliği ile 

bütünleşme sürecinde olan ülkemiz bu süreçte yerel yönetimlere daha fazla yetki tanıyan 

reformları uygulamaya koymuştur.  

 

Yerel yönetimlerin, merkezi hükümet tarafından kendilerine tanınan yetkileri 

kullanabilmeleri ve verilen görevleri gereği gibi yerine getirebilmeleri için, yeterli parasal 

olanaklara sahip olmaları zorunludur. Bu olanaklar olmaksızın hiçbir hizmetin yürütülmesi 

mümkün değildir. Ayrıca yerel yönetimlerin yönetsel bağımsızlıkları da tehlikeye 

düşebilir. Bu yönetimler ancak kendilerine yeterli parasal olanaklar sağlandığı ölçüde 

özerk sayılabilirler. Yine sadece devletin yardımları ile yönetilen bir yerel yönetim 

kuruluşu, çalışmalarında tam bir serbestliğe sahip olamamakta, faaliyetlerinin kapsamı 

merkezin verdiği yardımlarla ilişkili olarak büyük ölçüde sınırlanabilmektedir.177 

Dolayısıyla yerel yönetimlere tevdi edilen birçok yetki ve sorumluluk, bu idarelerin mali 

bakımdan güçlü olmasıyla bir anlam ifade edecektir. Eğer yerel yönetimlere görevleriyle 

orantılı kaynak ve imkanlar sağlanamazsa yerel yönetim reformundan beklenen olumlu 

sonuçlar alınamayabilir.  

 

                                                 
177 Nuri Tortop, "Demokratik Mahalli Đdare Anlayışının Đlkeleri", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 1, 
Sayı 3, Mayıs 1992, s.6 
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Đl özel idareleri ve belediyeler, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için 

yeterli kaynaklara  sahip değillerdir. Anayasanın 127. maddesinde öngörülen mahallî 

idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanması hiçbir zaman mümkün 

olamamıştır. Mahallî idareler toplam olarak GSMH' nin yaklaşık % 4,4'ünü kullanmakta, 

bunun yarıya yakını merkezî idareden aktarılan kaynaklardan oluşmaktadır. Çağdaş 

demokratik ülkelerin çoğunda mahallî idarelerin toplam kamu harcamaları içindeki payı % 

50'leri aşarken Türkiye'de bu oran % 20'nin altındadır.178 Bu veriler ışığında ülkemizdeki 

yerel yönetimlerin gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerle kıyaslandığında mali açıdan 

zayıf bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 

Yerelleşme, yerel değer ve aktörlerin ön plana çıkması, tabii olarak yerel yerleşim 

birimlerinin, yani kentlerin ve yerel yönetimlerin önem kazanmasına sebep olmaktadır. 

Eskiden kırsal alanda yaşayan nüfus günümüzde kentlere göç etmiş, bunun sonucu olarak 

belediyeler diğer mahalli idare birimlerine (il özel idaresi ve köy) göre daha fazla ön plana 

çıkmıştır. Bu hızlı göç dalgasıyla beraber belediyeler, artan nüfusa karşı hazırlıksız 

yakalanmışladır. Aşırı nüfus artışı konut sorununu ortaya çıkarmış, gecekondulaşmayla 

beraber kentlerin silueti bozulmuştur. Ayrıca kentlere göç edenlerin çoğu işsizlik 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, bazıları kayıt dışı sektörlerde çalışırken belediyeler vergi 

toplayamaz hale gelmiştir. Đşsizlik sorunuyla beraber kentlerde güvenlik problemi de hat 

safhaya çıkmıştır. Araç-gereç ve nitelikli personel sıkıntısı çeken belediyeler, problemlerin 

çözümünde etkin rol oynayamamıştır. Bütün bu sorunlara karşı belediyeler kısıtlı mali 

imkanlarıyla uğraşamaz duruma düşmüşlerdir.  

 

Teknoloji ve iletişimde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, toplumların 

beklentilerinde önemli çeşitlenmeyi de gündeme getirmiş ve belediyelerin hizmet 

kapasitesini zorlamıştır. Belediyeler kendilerinden beklenen hizmetleri karşılamada 

alternatif kaynak arayışlarına yönelmişlerdir. Birçok belediye hazine garantili borçlanma 

yoluna gitmiş ve borçlarını ödeme konusunda sıkıntıya düşmüştür. Ayrıca alınan borçlar 

altyapı yatırımları yerine verimsiz cari harcamalarda kullanılmıştır.  Belediyelerin mali 

durumlarının  sağlıksız bir yapıda oluşu, kentleşmenin yarattığı sorunların çözümünde 

başarı sağlayamamaları sonucunu doğurmuştur.  

 

                                                 
178 Mahalli Đdareler Faaliyet Raporu, 2006, s.8 
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1975-2005 döneminde belediyelerin kaynakları hızla artmış, ancak bu kaynaklar 

verimli şekilde kullanılamamıştır. Bu dönemde, belediyelerin kaynaklarındaki artışın 

yüzde 24,6’sı borçlanma ve yüzde 41,4’ü ise GBVP ile sağlanmıştır. Ancak daha önemli 

olanı ise elde edilen bu kaynakların kullanımıdır. Artan kaynakların sadece yüzde 22,3’ü 

yatırımlarda artış sağlayabilirken, bu kaynakların yüzde 33,2’si personel ve cari 

harcamaların artan yükü için kullanılmış, yüzde 31,6’sı ise borç geri ödemeleri için kaynak 

oluşturmuştur. Borçlanma, bir süre sonra borç ödemelerinin kaynağı haline gelmiştir.179 

Ayrıca belediyelerinin mali disiplinden uzak yönetilmeleri de başlı başına problem teşkil 

etmiştir. Yine belediyelerde uygulanan liyakate dayanmayan personel sistemi de mali 

yapının bozulmasına zemin hazırlamıştır. 

 

Belediyelerin bütçe gelirlerinin önemli bir bölümü yarısı genel bütçe vergi 

gelirlerinden gelen paylardan oluşmaktadır. Bilhassa küçük belediyelerin gelir yaratma 

kapasiteleri oldukça düşüktür. Birçok belediye merkezi idareden gönderilen paralarla 

ayakta durmaktadırlar. Belediyelerdeki mali yapıyı güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra 

denetim konusuna da önem verilmesi gerekmektedir.  

 

Belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi yanında denetim etkinliğinin 

sağlanması da önemlidir. Ülkemizde birçok  adet denetim birimi bulunmaktadır.. Bu 

dağınıklık nedeniyle, denetim çalışmaları içe dönük ve birbiriyle ilişkisiz olmakta, denetim 

birimleri arasındaki koordinasyon, diyalog ve işbirliği imkanları kullanılamamakta, ortak 

denetim standartları ve yaklaşımları sergilenememekte, denetim mesleğindeki yenilikler ve 

gelişmeler yeterince takip edilememektedir. Denetim sistemimizdeki bu dağınık yapı yerel 

yönetimlerin özellikle de belediyelerin etkin bir şekilde denetlenmesini zorlaştırmaktadır. 

  

Kamu yönetiminde birikmiş ve ağırlaşmış sorunların çözülmesi, yolsuzlukların ve 

suiistimallerin önlenmesi, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlayacak bir mali yönetim ve denetim sisteminin hayata geçirilmesi 

özellikle belediyeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kamu yönetimi ve 

denetiminde temel sorunun ne olduğu ortaya konulmalı ve çözüm buna göre 

oluşturulmalıdır.  

 

                                                 
179  Kurtuluş, a.g.e. s.8 
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Belediyeler sürekli halkın gözü önünde olan kuruluşlardır. Belediye meclis üyeleri 

de milletvekillerinin aksine meslekleri vekillik olan kişiler olmadıkları için günlük hayatın 

içinde herkes gibi yaşamaktadırlar. Yani, belediye yönetimi ve meclis üyelerinin ayrıcalıklı 

bir sınıf oluşturduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle de yerel yönetimler özellikle de 

belediyeler halkın gözetimine ve denetimine, merkezi idareye göre daha açık olan 

kurumlardır. Vatandaşlar, merkezi idaredeki yöneticilere ve milletvekillerine her zaman 

ulaşma imkanı bulamazken belediye yöneticileri ise halkın en yakınında bulunan 

idarecilerdir. Hal böyle iken yerel kamu hizmetleri sürekli vatandaşların sıkı denetimine 

tabidir. Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşların belediye üzerinde denetim ve 

gözetim görevini yerine getirmeleri sağlanmalıdır. 

 

Özetle güçlü bir merkeziyetçi geleneğe sahip ülkemizde son dönemde yerel 

yönetim reformu çerçevesinde yürürlüğe giren 5393 sayıl Belediye Kanunu, 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunun ve 5355 Sayılı 

Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu olumlu olarak nitelenebilir. Bunun yanında 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu da denetim sistemimizde köklü değişiklikler 

getirmiştir. Tüm bu yasal düzenlemeleri olumlu sayabiliriz ancak uygulamada yaşanan 

aksaklıkların giderilmesi için hala zamana ihtiyaç vardır.  
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2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

2972 sayılı Mahalli Đdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Đhtiyar Heyetleri Seçimi    

        Hakkında Kanun 

3152 sayılı Đçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 

4759 sayılı Đller Bankası Kanunu 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 

5355 sayılı Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu  
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5302 sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu  

5393 sayılı Belediye Kanunu 

 

18369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Đçişleri Bakanlığı Mahalli  

         Đdareler Kontrolörleri Yönetmeliği 

18866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Đçişleri Bakanlığı Mülkiye  

         Teftiş Kurulu Tüzüğü 

26104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli Đdareler Bütçe ve    

         Muhasebe Yönetmeliği 
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