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Bu çalışmada öncelikle genel olarak ve daha sonra seçilmiş belediye örnekleri 

çerçevesinde büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinde hizmet ve gelir paylaşımı 

değerlendirmiştir. Genel değerlendirmeden sonra örnek olarak Bursa Büyükşehir ile 

Mustafakemalpaşa Belediyesi örneği çerçevesinde belediye hizmetleri ve gelir ilişkileri 

irdelenmiştir. Yerel yönetimler ve özel olarak belediyeler, toplumun mahalli müşterek 

nitelikteki ihtiyaçların giderilmesi açısından önemli görev ve yetkilere sahip 

kurumlardır. Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre toplam nüfus 77.695.904 kişi, kentsel 

nüfusun payı % 91,75 ve kırsal alanda yaşayan nüfusun payı ise % 8,25 olmuştur. 

Esasen Mart 2014 öncesi dönemde % 23 dolayında olan kırsal nüfus % 8’ler seviyesine 

gerilemiş gibi görünmekte ise de, büyükşehir belediye sınırlarına ilişkin düzenleme 

sonrası kent nüfusu, kırsal nüfus ve tarım nüfusu kavramlarının yeniden tanımlanması 

gerektiği anlaşılmaktadır.  

 

1982 Anayasası ve Avrupa yerel özerlik şartı kapsamında yerel yönetimler alanında 

2000 yılından sonra köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin temel amaçları; 

ekonomik açıdan büyük yerleşim yerlerini ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe 

merkezi yapmak, hizmet sunumu ve planlamada bütünlüğü sağlamak, etkili ve verimli 

hizmet sunmak ve kaynak israfını önlemek olarak sıralanabilir. Ancak yapılan yasal 

düzenlemeler ve özellikle 6360 Sayılı Kanun ile büyükşehir belediye yönetimlerinde 

yapılan düzenlemelerin günümüzde ve gelecek yıllarda tartışmasının devam edeceği ve 

bu alanda yeni yasal düzenleme yapılmasının zorunlu olduğu gözlenmektedir. Özellikle 

büyükşehir belediyelerinin sınırları kademeli olarak genişletilmiş, genişlemiş sınırlar 

içinde kalan belde belediyeleri ve köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüş, yönetim 

sistemi büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak yeniden düzenlenmiş ve büyükşehir 

belediyesi sayısı 16’dan 30’a çıkarılmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerinin yetkileri 

büyük ölçüde büyükşehir belediyelerine devredilmiş ve yerel hizmetlerin yerleşim 

yerine en yakın noktadan sunulması ve hizmet maliyetleri konusundaki belirsizlikler 

artış gözlenmektedir.  

 

Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin yapılan reform çalışmaları ve özerklik şartı 

kapsamında görev ve gelir paylaşımlarının irdelenmesi için on yıllık dönemde gelir – 
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gider kesin hesapları değerlendirilmiştir. İnceleme sonuçlarına göre büyükşehir 

belediyelerinin görev ve yetki alanlarında önemli artış olmasına karşın, gelir kaynakları 

ve toplam gelir düzeylerinde aynı nispette artışın yapılamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı 30 km
2
’lik alanı iken, 6360 

sayılı Kanun ile mülki il idaresi sınırı olmuş ve toplam yüzölçümü 10.819 km
2
çıkmıştır. 

Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi’ne bağlı 20 mahallesi mevcut iken Mart 2014 sonrası 

dönemde 131 mahalle olmuştur.  

 

Türkiye’de bütün belediyelerin toplam gelirleri içinde genel bütçe gelirlerinden alınan 

payın oranı % 59, büyükşehir belediyelerinin gelirleri içinde genel bütçe gelirinin payı 

% 75, il belediyelerinde genel bütçe gelirlerinin payı % 57 ve ilçe belediyelerinde genel 

bütçeden alınan gelirlerin payı ise % 44 olarak gerçekleşmiştir. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi örneğinde merkezi idareden alınan gelirin toplam bütçe gelirleri içindeki 

payının % 64,30 olduğu ve bütçe içinde en büyük gelir kaleminin merkezi idareden 

gelen paydan oluştuğu tespit edilmiştir. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde merkezi 

idareden alınan payın bütçe içindeki oranı% 35 ve özgelirlerin payı ise % 65 olmuştur. 

İlçe belediyelerinde özgelirlerin toplam içindeki payının daha yüksek olması; emlak 

vergi gelirleri ile ruhsat harç ve gelirleri ilişkili bulunmaktadır. Ülke genelinde özellikle 

büyük şehir yönetimlerinde özgelirlerin payının artırılması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Mali yönden büyükşehir belediyelerinin merkezi yönetime bağımlı biçimi ve ilçe 

belediyelerinin ise kısmen bağımlı hale geldiği ifade edilebilir. Buna göre 2000’li 

yıllardan bu yana sürdürülen yerel yönetimler reform çalışmalarının belediyelerin gelir 

kaynaklarının artırılması yönünden anlamlı bir ilerleme sağlanmasına imkan vermediği 

ve sonuç olarak belediyelerde özgelir artışı ve mali özerkliğin altyapısının tesis 

edilemediği açıkça ortaya çıkmaktadır.  
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ABSTRACT 

 

Term Project 

 

AN EVALUATION OF SERVICES AND REVENUE SHARING AT 

METROPOLITAN MUNICIPALITIES AND DISTRICT MUNICIPALITIES: THE 

CASE OF BURSA METROPOLITAN MUNICIPALITY AND 

MUSTAFAKEMALPAŞA DISTRICT MUNICIPALITY 

 

Sadettin BOZKURT 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development 

 

Advisor: Prof.Dr. N. Semih ÖZ 

 

In this study, an evaluation of services and revenue sharing at metropolitan 

municipalities and district municipalities in general as well as within the framework of 

selected municipal examples has been made. Following a general assessment, municipal 

services and income relations were examined within the context of Bursa Metropolitan 

and Mustafakemalpaşa District Municipalities. Local governments, specifically 

municipalities, are institutions with important roles and authorities in terms of meeting 

the joint requirements of local communities. According to 2014 data, the total 

population of Turkey is 77,695,904 people, in which the share of urban population is 

91.75% and the share of the population living in rural areas is 8.25 percent. While the 

share of the rural population that was around 23% in the pre-2014 period seems to have 

regressed to 8% now, it is understood that there is a need to redefine the concepts of 

urban population, rural population, and agricultural population following the regulation 

related to the boundaries of metropolitan municipalities.  

 

Radical changes have been made in the area of local governments within the framework 

of the 1982 Constitution and the European Charter of Local Self-Government after 

2000. The main purposes of these amendments may be listed as rendering large 

settlements economic centers of attraction at national and international levels, ensuring 

integrity in service delivery and planning, providing effective and efficient services and 

avoiding the waste of resources. However, recent legislation and in particular, the 

arrangements introduced by Law No. 6360 are likely to continue to be discussed today 

and in the years to come and it seems that there is a requirement to enact new legislative 

arrangements in this area. Especially, the boundaries of metropolitan municipalities 

have been gradually expanded, the statutes of municipal village municipalities as well 

as villages that fall into those expanded boundaries have been transformed into 

neighbourhoods, the management system has been reorganized as metropolitan and 

district municipalities, and the number of metropolitan municipalities have been 

increased from 16 to 30 throughout Turkey.  
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The powers of district municipalities of metropolitan municipalities have largely been 

transferred to metropolitan municipalities and uncertainties with regard to delivering of 

local services from the point closest to the settlement and service costs are observed to 

increase.  

 

In order to examine the duties and revenue sharing of metropolitan and district 

municipalities within the framework of the reforms and the autonomy charter, final 

revenue and expenses accounts of municipalities in the last decade have been analyzed. 

According to the investigation results, in spite of the significant increase in the duties 

and powers of metropolitan municipalities, it emerges that there has not been an 

increase at the same rate in their sources of income and total income levels. Firstly, 

while the area of responsibility of the Bursa Metropolitan Municipality was 30 km
2
 

previously, this area was increased to include the boundaries of the public provincial 

administration (governorate) and the total surface areas has been increased to 10 819 

km
2
. While the Mustafakemalpaşa District Municipality had 20 connected 

neighborhoods before the arrangement, the number of its neighbourhoods rose to 131 in 

the period after March 2014.  

 

The share taken from the general budget revenues by all municipalities among their 

total revenues has been 59%, by metropolitan municipalities among their total revenues 

has been 75%, by provincial municipalities among their total revenues has been 57%, 

and by district municipalities among their total revenues has been 44% in Turkey. In the 

Bursa Metropolitan Municipality example, it has been identified that the share of the 

income received from the central government budget in total budget revenues is 64.30% 

and that the largest revenue item in the municipal budget is constituted by the share 

received from the central government. In the Mustafakemalpaşa Municipality, the ratio 

of the share received from the central government has been 35% and that of own 

revenues has been 65 percent. The higher share of the own revenues within total 

revenues in district municipalities is attributed to property tax revenues as well as 

license duties and fees income. There is an obvious necessity to increase the share of 

own revenues municipalities across the country, particularly in metropolitan cities.  

 

It can be argued that metropolitan municipalities have become financially central 

government-dependent and district municipalities have become partially dependent to 

the central government in financial matters. Accordingly, it obviously emerges that the 

reform efforts that have been carried out since early 2000s have not allowed for 

significant improvements in terms of increasing municipal sources of income and 

consequently, it has not been possible to provide an increase in own revenues and to 

establish a solid infrastructure of financial autonomy in municipalities.  

 

June 2015, 134 pages 

 

Keywords: European Charter of Local Self-Government, Revenue Sharing, Financial 

Appropriation, Municipal Services, Municipal Revenues, Metropolitan Municipality, 

District Municipality, Bursa Metropolitan Municipality 
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1. GİRİŞ 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, 1950 yılından itibaren kentleşme ülkemizde yoğun olarak 

hissedilmeye başlanmıştır. Ulaşım imkânlarının gelişmesi, teknolojik ilerlemeler 

sonucunda sanayi üretiminin artması, tarımda makineleşme sonucu işgücü ihtiyacının 

azalması ekonomik faaliyetlerin belirli büyükşehirlerde (İstanbul, Bursa, İzmir ve 

Adana gibi) yoğunlaşması sonucunda kırsal alanlardan kentlere doğru göç hareketi 

hızlanmıştır. 

 

Gerek, toplumsal ihtiyaçların verimli ve etkin bir biçimde karşılanması sorunu, gerekse 

günümüzde insan hakları ve demokrasinin gelmiş olduğu nokta, kamu idaresinin tek 

elden yönetilmesini zorlaştırmakta, yerel yönetimlerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

 

Tarihi süreç içerisinde demokrasinin gelişmesi bakımından büyük bir misyon üstlenen 

yerel yönetimler, dünyada giderek daha çok insanın kentlerde yaşaması ve 

küreselleşmeye paralel gelişen yerelleşmenin bir sonucu olarak hem etkinliklerini 

artırmakta, hem de merkezi yönetimler karşısında daha özgür hareket edebilmektedir. 

 

Yerel yönetimlerin ne kadar özgür olacağı, merkez ile olan görev, yetki ve kaynak 

dağılımının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin sorular net bir biçimde cevaplanmış 

değildir. Ancak Türkiye’de tekil (üniter) yönetim sisteminin uygulandığı merkezi 

yönetimin kaynak dağılımda yetkili olduğu görülmektedir. 

 

T.C. Anayasası’nda kabul edilen yerel yönetim birimleri; il özel idareleri, belediyeler ve 

köy yönetimlerinden oluşmaktadır. 1984 yılında getirilen yeni bir düzenlemeyle 

belediye yönetim sistemi değiştirilmiş ve belirli yerleşim merkezlerinde Büyükşehir 

Belediyeleri ile ilk kademe Belediyesi İlçe Belediyesi kurulmuştur. Büyükşehir 

Belediyeleri, Türkiye’de, yerel yönetimlerinin dinamik, en hızlı gelişen ve yayılan bazı 

bölgelerinin sürekli göç aldığı Büyükşehirler oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de bugün itibarıyla yaklaşık altmış milyon insan büyükşehir belediye sınırları 

içinde yaşamaktadır. Büyükşehir modeli uygulanmaya başlandığı günden bu yana 
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genişleyerek gelişmeye devam etmekte, belki de ilerleyen zamanlarda yerel yönetimler 

bazında ülkenin tamamının büyükşehir modeli sistemine dönüşeceği öngörülmektedir. 

 

2000’li yılların ortasında başlayan yerel yönetim reformlarının hedefi Türkiye’de etkin, 

şeffaf, katılımcı, demokratik yerel yönetim sistemini kurmaktır. 2012 yılında yapılan 

reform, “Yeni Büyükşehirler, Cumhuriyet tarihinin en köklü yerel yönetim reformu” 

olarak kabul edilebilir. Büyükşehir belediyelerinin bulundukları merkezlerden bütün 

belediye alanına makro bir bakış ile planlama koordinasyon sağlanması 

hedeflenmektedir. Bu reformun sonuçları on yıl sonra görülecektir. 

 

Büyükşehir Belediyelerinin kurulması neticesinde belediyelere tahsis edilen vergi, harç, 

katılma payı gibi gelir kaynaklarının belli ölçülerde büyükşehir ile ilçe belediyeleri 

arasında paylaştırılması gerekecektir. Diğer bir ifade ile il mülki sınırlar içinde 

belirlenen mücavir alanda toplanan gelir kaynaklarının bazılarının büyükşehir 

belediyelerine, bazılarının ilçe belediyesine ait olduğu görülmektedir. 

 

Belediyelere tahsis edilen gelir kaynaklarından hangilerinin ilçe belediyelerince, 

hangilerinin büyükşehir belediyelerince tahsil edilmesi gerektiği 1981 tarihli 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ile diğer yasal düzenlemeler, genelge 

ve gelir idaresi görüşleri ile yargı kararları çerçevesinde ele alınmıştır.  

 

Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve görevlerini, çalışma usullerini düzenleyen ve 1984 

yılından beri geçerli olan 3030 Sayılı Kanun, 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunlarda olmayan 

hükümler 1058 Sayılı Kanunun yerine çıkan 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanılarak yönetilmektedir. Bu çalışmada, büyükşehir belediyeleri ile ilçe 

belediyelerinde hizmet ve gelir paylaşımlarının öncelikle gene olarak değerlendirilmiş 

ve ikinci aşamada ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesi 

örneği çerçevesinde konu ele alınmıştır. Türkiye’de yerel yönetimler ve özellikle 

belediyelerin ülkemizin 1993 yılında taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’nın 4. ve 9. maddelerine karşı uyumu süreci değerlendirilmiştir. Ayrıca 

büyükşehirler ve ilçe belediyelerinin görev ve gelirleri Anayasa ve kanunlardaki 
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değişim süreci ile birlikte mevcut durumu analiz edilmiş ve sonuçlara dayalı olarak 

genel değerlendirme yapılmıştır.  

 

Araştırmanın temel hipotezi “büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev ve 

hizmetleri ile gelirlerinin uyumlu olmadığı” olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada 

özellikle seçilmiş büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinin son 10 yıllık döneme 

ilişkin gelir–giderlerinin kesin hesap cetvellerinin analizi ile görev ve yetki alanları ve 

nüfus genişlemesi karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve sonuç olarak özellikle büyükşehir 

belediyelerinin hizmet alanlarının hızla genişlemesine karşın, gelir artışının yetersiz 

olduğu ortaya konulmuştur. Bu değerlendirmeyi hem büyükşehir belediyelerine ilişkin 

genel bulgular, hem de örnek olarak incelenen belediye sonuçları teyit etmektedir.  

 

Osmanlıdan günümüze kadar belediyelerin görev ve sorumluluk alanlarındaki gelişim 

ve değişim süreçleri incelenmiş yapılan reformlarla birlikte büyükşehir belediyeleri ile 

ilçe belediyelerinin görevlerinin ve gelir kaynaklarının neler olduğu tespit edilerek 

incelenmiştir. Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı kapsamında yerel yönetimlerin 

görev ve gelirlerinin uygulamada ki durumu değerlendirilmiştir. Bursa Büyükşehir 

Belediyesi ile Mustafakemalpaşa ilçesinin on yıllık gelir ve giderleri araştırılarak tespit 

edilmiş, elde edilen veriler ışığında değerlendirme yapılarak sonuçlar çıkarılmış ve 

öneriler de bulunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2. OSMANLI DÖNEMİ’NDE MODERN BELEDİYELERİN KURULUŞU 

VE GELİŞİMİ 

 

Osmanlı şehirlerinde Tanzimat’tan önceki dönemde yerel hizmetler birden fazla otorite 

ve kurum tarafından organize edilmiş bir yapı tarafından yürütülmektedir. Kadı, 

muhtesip, mimarbaşı ve subaşı gibi görevlilerin yerel hizmetleri koordine edici, genel 

düzeni sağlayıcı ve denetleyici rolüne karşılık, vakıf niteliğindeki kurumlar, lonca ve 

mahalle teşkilatları hizmetleri üretmeye yönelik bir yapıya sahipti. Modern belediye 

modelleri Oktay’a (2011) göre, Sanayi Devrimi sonrasında teknolojik, ekonomik, sosyal 

ve siyasi gelişmelerin yerel hizmet ve yerel yönetim kavramlarını yeniden tanımladığı 

süreçte, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmeye başlanmıştır. 

 

19. yüzyılın ortalarında Osmanlı ülkesinde, özellikle Doğu Akdeniz’deki liman şehirleri 

olan İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut, İskenderiye, değişimin etkisinin ilk etkisinin 

hissedildiği yerler olmuştur. Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren ülkelerin hammadde ve 

pazar ihtiyacı karşısında önemli bir potansiyele sahip Osmanlı devleti, uluslararası 

ticaret düzenine eklemlenme noktaları olan liman şehirlerinde ekonomik, mekansal ve 

sosyal değişimler yaşanmaya başlanmıştır (Ortaylı 2000). 

 

Liman şehirlerinde değişim ve gelişmenin ortaya çıkardığı yerel hizmet ve yerel örgüt 

ihtiyacı karşısında mevcut organizasyonun yetersiz kalması, yerel hizmet açığını ortaya 

çıkarmıştır (Ortaylı 2000). Bu şehirlerin başında gelen İstanbul’da; esnafın denetimi, 

imar düzeni, yol ve kaldırım, temizlik, toplu ulaşım, su isalesi vb. yerel hizmetler 

önemli sorun haline gelmektedir. 

 

Osmanlı Devleti’nin modernleşme, merkezileşme ve batılılaşma ekseninde Tanzimat 

reformlarını gerçekleştirdiği bir süreçte, şehirlerde yerel hizmetler alanında ortaya çıkan 

problemlerin çözümü konusundaki ilk adım 1855’de İstanbul’da atılmıştır. Kırım Savaşı 

dolayısıyla yerel hizmet açığının daha da arttığı ve problemlerin Avrupa kamuoyuna 

taşındığı bir ortamda “Şehremaneti” adıyla bir kurum oluşturulmuştur. 
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Şehremaneti, şehremini ve şehir meclisi adında iki organa sahip olan, Bâbıâli’nin 

önerdiği isimler arasından Padişah’ın uygun gördüğü kişiyi ataması ile organlar 

belirlenmektedir
1
. 

 

İstanbul’daki belediye yapısını geliştirmek üzere 1858’de belediye dairesi modeline 

geçilmiştir. İlk uygulama Beyoğlu-Galata bölgesinde oluşturulan Altıncı Dairesi 

Belediye ile başlatılarak belediye dairesini düzenleyen iki nizamname çıkarılmıştır
2
. 

 

1876’da I. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında hukuki alanda belediyelerle ilgili önemli 

düzenlemeler yapılarak Kanunu Esasî’nin 112. maddesinde, belediyelerin şehirlerdeki 

yerel hizmetlerden sorumlu otorite olduğu ve belediye meclislerinin seçim yöntemiyle 

belirleneceği hükmü getirilmiştir. 

 

1877’de Meclis-i Mebusan’da İstanbul’daki belediyeleri düzenleyen “Dersaadet 

Belediye Kanunu” ve diğer vilayetlerdeki belediyeler için “Vilayet Belediye Kanunu” 

çıkarılmıştır. Ancak Oktay’a(2011) göre, Osmanlı-Rus Savaşının yenilgiyle 

sonuçlanmasının arkasından, Balkanlar’dan İstanbul’a yoğun göçmen nüfusun gelmesi, 

Dersaadet Belediye Kanunu’nda öngörülen modelin ertelenmesine sebep olmuştur. 

 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında, Şehremaneti ve on belediye dairesinden 

oluşan yapı kaldırılarak, 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanunu’nun getirdiği yönetim 

yapısı İstanbul’da yürürlüğe konulmuş İstanbul’da ilk kez belediye seçimleri 

gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da kurulan bu belediye yapısı, 1930 yılında çıkarılan 1580 

sayılı Belediye Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır. 1580 sayılı Belediye Kanunu 75 

yıl uygulamada kalmış olup, 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde modern belediye kurumlarının ilk 

örnekleri, devlet yapısının değişim ve dönüşümü yoğun olarak yaşadığı Tanzimat 

Dönemi’nde İstanbul ve taşranın önemli liman şehirlerinde ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde geçerli olan batılılaşma, modernleşme ve merkezileşme temel ekseni 

belediyeleri de biçimlendirmiştir. 

                                                           
1
 Şehremâneti Nizâmnâme Lâyıhası, 1855. 

2
 Düstûr, T. 1/C. II: 460-463; Düstûr, T. 1/C. II: 464-477. 
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3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

 

Hızlı kentleşme sonucunda büyük kentlerin daha çok büyümesi belediye sınırlarının 

dışında düzensiz ve plansız gelişmelere yol açınca, büyükşehirlerin yönetiminde özel 

modeller arayışı güncellik kazanmıştır. Denetim dışında kalan alanların ve buralardaki 

gelişmelerin sıkı bir düzen altına alınması; bir yandan küçüklü büyüklü çeşitli yerel 

yönetim birimleri arasında sıkı bir işbirliği kurulmasını, öte yandan, kentler için imar 

planları hazırlamaktan sorumlu olan yerel yönetim organlarının yeniden ele alınıp 

güçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Keleş’e (2012) göre, bir büyük belediyenin 

sınırlarını ve dolayısıyla yetkilerini aşan imar ve plana bağlı olarak düzenlemek, 

anakent yönetimlerinin işidir. 

 

1982 Anayasası’nın 127. maddesinde; “büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirilebilir” şeklinde hüküm yer almıştır. 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu bu alandaki ilk kanuni düzenleme olmuştur
3
. 3030 sayılı 

Kanun kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye’nin ilk büyükşehir 

belediyeleridir. Adana 1986’da, Bursa, Gaziantep ve Konya 1987’de, Kayseri ise 

1988’de büyükşehir belediyesi olmuştur. Böylece büyükşehir belediyesi sayısı 8’e 

çıkmıştır. 1993 yılında büyükşehir sürecinde üçüncü kuşak olarak 7 kent daha tartışmalı 

ve sorunlu 504 sayılı KHK ile Mersin, Eskişehir, Diyarbakır, Antalya, Samsun, İzmit ve 

Erzurum 3030 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Son olarak, 14.01.2000 tarihli KHK 

ile Adapazarı Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur (Özgür 2008).  

 

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçerli olduğu 1984-2004 arasındaki yirmi 

yıllık dönemde kurulan ilk sekiz büyükşehir belediyesi ilçeli büyükşehir, ikinci gruptaki 

yedi büyükşehir ise, alt/ilk kademeli büyükşehir belediyesi olarak adlandırılmıştır 

(Özgür 2008). Nüfusun ve ekonomik etkinliklerin büyük kentlerde yığılması ve 

büyüyen bölgesel farklılıklar, nüfusun kırlardan kentlere akımına koşut olarak, kentlerin 

yönetimini çok güçleştirmiştir.  

 

                                                           
3
Resmi Gazete, Tarih: 27.06.1984, Sayı: 18453. 
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Keleş’e (2012) göre, Planlama ve imar, kent toprağının kullanılması, konut ve belediye 

hizmetleri, kentsel ulaşım, büyüyen kentsel yerleşmelerin altyapı gereksinmeleri ve 

çevrenin korunması, hızlı kentleşme ve anakentleşme sonucunda, ülkenin önemli sosyo-

ekonomik sorunları haline gelmiştir. Bütün bu sorunların çözümü için çeşitli 

dönemlerde türlü girişimlerde bulunulmuştur. 

 

3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye 

Kanunu ile önemli değişikliklere uğramadan yürürlükte kalmıştır
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004, Sayı: 25531 
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4. TÜRKİYE’DE BELEDİYE İDARELERİ 

 

Belediye; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali 

özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Belediyenin organları; belediye 

meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır. Mahalle, belediye sınırları içinde, 

ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi 

bulunan idari birimi ifade eder
5
. 

 

Nüfusu 5.000 kişi ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe 

merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit 

ve diğer koruma alanlarında ve meskun sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 

metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya 

muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskun sahalarının, 

merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskun sahasına azami 5.000 metre mesafede 

bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 kişi ve üzerinde olması gerekir.  

 

4.1 Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları 

 

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla
6
 görev ve sorumlulukları aşağıdaki 

gibi tespit edilmiştir: 

 

a) İmar, su ve kanalizasyon, şehir içi trafik, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; meslek 

ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi hizmetleri yapar veya 

yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve 

hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

 

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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını 

                                                           
5
 5393 Sayılı Belediye Kanunu 3. maddesi (Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005 Sayı:25874). 

6
 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14. maddesi (Resmi Gazete, Tarih: 13.07.2005 Sayı:25874). 
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yapabilir; 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.  

 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye 

meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık 

havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı 

dışındadır. 

 

4.2 Belediyelerin Yetkileri Ve İmtiyazları 

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları da aşağıdaki gibi sıralanmıştır
7
: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 

tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 

veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis 

etmek. 

f) Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında 

da uygulanır. 

                                                           
7
 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005 sayı:25874) 



10 

g) Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, 

resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

 

4.3 Belediyenin Gelirleri 

 

Mevzuatta açıkça belediyenin gelir kaynakları tanımlanmıştır. Başlıca belediye gelirleri 

şunlardır
8
: 

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. 

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. 

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler. 

e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karşılığı ücretler. 

f) Faiz ve ceza gelirleri. 

g) Bağışlar. 

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 

i) Diğer gelirler. 

Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde 

belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe belediyeleri 

tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay 

kesilmez. 

 

4.4 Borçlanma 

 

Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda 

belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir
9
: 

a) Dış borçlanma, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım programında yer alan 

projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

                                                           
8
 5393 sayılı Belediye Yasası 59. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005 sayı:25874) 

9
 5393 sayılı Belediye Yasası 68. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005 sayı:25874) 
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b) İller Bankası’ndan yatırım kredisi ve nakit kredi kullanabilir. 

c) Yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için tahvil ihracı yapabilir. 

Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınır. 

Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri 

hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda görevi kötüye 

kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

4.5 Arsa ve Konut Üretimi 

 

Belediyeler özellikle gecekondu gelişimini önleme ve sağlıklı kentsel gelişimi sağlamak 

için arsa ve konut üretimi yapabilirler. Bu amaçla; 

a) Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını 

karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre 

korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve altyapılı arsalar üretmek; 

b) Konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, 

kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler 

gerçekleştirmek yetkisine sahiptir. 

 

Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine tabi değildir. 

 

4.6 Belediye Tasarrufundaki Yerler 

 

Farklı kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye 

sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangah, harman yeri, 

koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve 

kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. Belediye 

tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu 

ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından 

belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır. 
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Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları, belediye sınırları 

ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel 

kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt 

ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına 

nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin 

verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt 

istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde 

büyükşehir belediyesi tarafından verilir. 
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5. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Büyükşehir belediyesi; sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak 

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

organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak 

tanımlanmaktadır. Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, 

büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanıdır. İlçe belediyesi; 

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini ifade eder
10

. 

 

5.1 Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları 

 

Kuruluş; toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla 

Büyükşehir Belediyesine dönüştürülebilir. Büyükşehir belediyesinin sınırları; 

büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu 

ilçelerin mülki sınırlarıdır. 

 

5.2 Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 

 

Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır
11

. 

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, 

yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 

 

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye 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 

                                                           
10

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 3. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004 sayı: 25531) 
11

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004 sayı: 25531) 
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yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe 

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 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) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri kurmak. 

 

f) 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; 

 

g) Gerektiğinde mabetler ile 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. 

 

h) 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. 

 

m) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin 

ile ilgili hizmetleri yürütmek.  
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j) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya 

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

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

 

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

işlettirmek veya ruhsat vermek. 

 

i) 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, yüksekokullar, 

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

 

m) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği 

sağlamak.  

 

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

plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 

Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (k), (i), (j) bentlerindeki görevleri ile temizlik 

hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile 

ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 

 

5.3 İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 

 

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır
12

: 

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler dışında kalan 

görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b) Sıhhi işyerlerini, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

                                                           
12

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004 Sayı: 25531) 
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c) 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, 

spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, 

gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve 

beceri kursları açmak; mabetler ile 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 ilişkin hizmetler 

yapmak. 

 

d) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 

tahliye etmek ve yıkmak. 

 

e) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve 

organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık 

havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı 

dışındadır. 

 

5.4 Altyapı Hizmetleri 

 

Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla 

büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle 

belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 

altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi 

belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye 

olarak katılırlar Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plânı 

ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin 

program hâline getirir
13

. 

 

 

 

 

                                                           
13

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 8. maddesi (Resmi Gazete Tarihi:23.07.2004 sayı: 25531) 
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5.5 Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları 

 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri
14

; görevli oldukları konularda bu kanunla birlikte 

Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan 

yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi; 

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. 

Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve 

gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve 

belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu 

kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarından yararlanılabilir.  

 

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili 

belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar 

giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye 

yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 

aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 10. maddesi (Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2004 sayı: 25531) 
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6. 6360 SAYILI KANUN İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNUNDA 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

06/12/2012 tarihinde yayımlanmıştır. 

 

Genel gerekçesi iki temel üzerine inşa edilen kanun ile hizmet sunumu bakımından daha 

etkili ve verimli bir yönetsel yapının inşa edileceği ve bu yapının demokratik hayata 

katılımı sağlayacağı ifade edilmiştir. Geniş ölçekli planlama politikalarının 

uygulanması, imar bütünlüğünün sağlanması, teknolojiden yararlanılması, nitelikli 

teknik personelin istihdam edilmesi ile verimliliğin artması, etkin kaynak kullanımı ve 

bölüşümünün sağlanmasına katkı, yeni yapıdan beklenen olumlu gelişmeler olarak 

kanun gerekçesinde yer almaktadır. 

 

Kanun, İstanbul ve Kocaeli dışındaki mevcut 14 Büyükşehirde, Belediye sınırlarını il 

sınırına genişletmiştir (Md.1). Toplam nüfusu 750 000’i geçen 13+1 vilayetin il 

sınırlarında yeni merkez ilçeleriyle ilçe ve Büyükşehir Belediyesi oluşturmuştur (Md.1). 

Mülki sınırlardaki köyler ve belde belediyelerinin tüzel kişiliğini kaldırarak ilçe 

belediyelerine ait mahalle statüsü vermek, il özel idarelerinin tüzel kişiliği ile bu illerin 

bucak ve bucak teşkilatlarını kaldırmıştır (Md.1).  

 

Şekil 6.1 Mevcut (Mavi) ve Yeni (Kırmızı) Büyükşehir Belediyeleri  
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a) Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının Bütünleştirilmesi: 

 

“Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki Çevre Düzeni Planlarını büyükşehir 

belediyeleri yapar, yaptırır ve onaylar” hükmü ile bu görev büyükşehir belediyelerine 

bırakılmıştır. Bu durumda, çevre düzeni planı mevcut büyükşehir belediyeleri, onaylı 

imar planları ve güncel veriler dikkate alınarak alt ve üst ölçek planlarını revize etmek 

suretiyle ölçekler arası uyum ve planların kademeli birlikteliğini sağlamakla 

mükelleftirler. 

 

Çevre Düzeni bulunmayan Büyükşehir Belediyeleri ise kapanmakta olan il özel idaresi 

ve yeni katılan ilçelerden derleyecekleri; arazi kullanımı, jeolojik etüt, kurum görüşleri, 

imar plan gibi veriler ve hazırlanacak projeksiyonlara göre onaylı uygulama ve nazım 

imar planlarını revize ederek il sınırları bazında üst ölçekli güncel bir makro plan 

oluşturacaklardır. Bu üst ölçekli Çevre düzeni planı, 5216 Sayılı Kanunu gereği 

Büyükşehir belediyelerinin yapmakla mükellef oldukları 1/25.000 ölçekli nazım planla 

birlikte de düzenlenebilecektir.  

 

b) Ruhsat ve İzin İşlemlerinde Yetki Paylaşımı ve İmar 

 

 Büyükşehir Belediyelerinde imar uygulamaları ve yapı ruhsatları ile yetki paylaşımı 

yürürlükteki kanun hükümleriyle düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre genel 

olarak;1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının işlem mercii Büyükşehir 

Belediyeleridir. 

 

 Bu üst ölçekli planlara dayalı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1.000 ölçekli 

parselasyon planlarına görüş kararı verilmesi, askı süreci ile ifraz-tevhit, imar durumu, 

mimari proje tasdiki ve ruhsatlara ilişkin işlemler İlçe Belediyelerinin 

sorumluluğundadır. Uygulama imar planları ve parselasyon planlarının, İlçe Belediyesi 

meclis ve encümenlerinin görüş kararlarını takiben Büyükşehir Belediye meclis ve 

encümeni kararlarıyla onayı söz konusudur. Bu genel uygulama dışında istisnai olarak 

kanun(5216/7/c) ile Büyükşehir Belediyelerine verilmiş yetkiler kapsamında; 

Büyükşehir Belediye mülklerinde, Gecekondu Önleme Bölgelerinde, Kentsel Dönüşüm 
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ve Gelişim Proje alanlarında, birinci paragrafta zikredilen imara ilişkin tüm iş ve 

işlemler Büyükşehir Belediyelerince yapılmaktadır. 

 

c) Sorumluluk Alanının Genişletilmesi 

 

Büyükşehir yönetim sınırına ilişkin 2005 yılında 5216 Sayılı Kanun ile yarıçap 

uygulamasına geçilmiştir (Şekil 6.2). 6360 Sayılı Kanun ile hizmet alanı bütün 

büyükşehirlerde il mülki sınırına kadar genişletilmiştir (Şekil6.3).  

 

 

Şekil 6.2 5216 Sayılı Kanun ile Yarıçap Uygulaması Şekil 6.3 6360 Kanun ile Mülki İl İdare Sınırı 

 

Ölçeğin büyütülmesiyle hizmetler daha etkin ve verimli sunulacağından her hizmetin 

etkin ve verimli görüleceği düzeye aktarılması gerekmektedir. Örneğin; ulaşım, 

kanalizasyon, konut, imar ve planlama gibi hizmetlerin her birinin küçük birimlerin her 

biri tarafından ayrı ayrı görülmesi etkin ve verimli olmayacaktır. İl sınırına kadar 

yönetim alanının genişletilmesi başka birçok fayda sağlayacaktır. Hizmet kalitesinin 

iyileştirilmesi, bütüncül imar planları yapma imkânı, malî kaynakların etkin kullanımı, 

hizmet üretme kapasitesinin artması, şehrin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara 

aynı standartta hizmet sunulmasını sağlayacaktır. 

 

Türkiye’de 30 büyükşehir belediye yönetimi, 51 il belediye yönetimi ve 51 il özel 

idaresi yönetimi mevcuttur. Aşağıda büyükşehir belediyeleri; kuruluş tarihlerine göre 

sıralanmıştır (Çizelge 6.1): 
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Çizelge 6.1 Büyükşehir belediyelerin kuruluş tarihleri 

Kuruluş Yılları Yasal Dayanağı  Kurulan Belediyeler 

1984 3030 sayılı Kanun İstanbul, Ankara, İzmir 

1986 3306 sayılı Kanun Adana 

1987 

3391, 3398 ve 3399 

sayılı 

Kanunlar 

Bursa, Gaziantep, Konya 

1988 3508 sayılı Kanun Kayseri 

1993 504 sayılı KHK 

Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 

İzmit 

(Kocaeli), Mersin, Samsun 

2000 593 sayılı KHK Adapazarı (Sakarya) 

2014 6360 sayılı Kanun 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, 

Malatya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, 

Tekirdağ, 

Trabzon, Şanlıurfa, Van 

 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun düzenleme yapmadığı her konuda 5393 

sayılı Belediye Kanunu geçerlidir. 5216 sayılı Kanunu yalnızca büyükşehir 

belediyelerinin çalışma esaslarını düzenlerken, 5393 sayılı Kanun tüm belediyelere 

ilişkin çalışma esaslarını belirlemektedir. 1984 yılında itibaren toplumun birlikte 

yaşanmasından, hızlı kentleşme ile bazı bölgelerde Büyükşehir yönetimi oluşmasını 

sağlamıştır. Aşağıdaki büyükşehir modelinin gelişim dönemleri yer almaktadır (Çizelge 

6.2): 

 

Çizelge 6.2 Büyükşehir belediye modelinde farklı dönemler 

No Dönemlerin Tanımlanması Dönemlerin Açıklanması 

1 Kuruluş Dönemi (1984-2004) Yeni Büyükşehir Belediyelerin ilave olması 

2 Genişletme Dönemi (2004-2008) Yarıçapa dayalı genişletme 

3 
Bütünleştirme Dönemi (2008-

2012) 
Yarıçap içinde sıfır belde = 2008 modeli 

Mülki Ölçekte Büyükşehir Belediye Dönemi 

4 Alansal BŞB Dönemi (2012 +) 2012 modeli: BŞB/ilçe mülki sınır + sıfır belde/köy 
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7. YATIRIM İZLEME VE KOORDINASYON BAŞKANLIĞI 

 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 6360 sayılı Kanunun kabul edilmesine 

kadar büyükşehirlerde 2005 yılında çıkarılan İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel 

İdarelerinin kuruluş, görev, sorumluluk ve organları geniş şekilde belirlenmiş, 

böylelikle İl Özel İdareleri ile Büyükşehir Belediye yönetimi kentin yönetiminden 

sorumlu olmuşlardır. Her iki yönetimin de kent üzerinde söz sahibi olduğu bazı görev 

ve kararlar zaman zaman yönetimde etkinliği ve kaynakların verimli kullanımını zora 

sokmuştur. Bu durum kentin yönetiminde tek gücün ve tek yetkinin kullanılmasını 

zorlaştırmıştır. İl Özel İdarelerinin birçok görevi, aynı zamanda büyükşehir belediyeleri 

tarafından da yerine getirilmektedir. Son yasal düzenleme ile 30 büyükşehir 

belediyesinde İl Özel İdareleri kaldırılarak“Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı” kurulmuştur
15

. 

2012 yılında çıkan 6360 Sayılı Kanun ile tüm Büyükşehir Belediyesi olan İl’lerde İl 

Özel İdaresinin tüzel kişiliği sona ermiş bu illerde Vali’ye bağlı Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. 30 İl’deki Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı’nın başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının 

yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, 

 Acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, 

 Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet 

ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliğinin sağlanması, 

 Afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve 

koordinasyon ile idari müdürlüklerin kurulması, 

 Kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu, 

 İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların 

denetlenmesi, 

 Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, 

 Merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, 

 İlin tanıtımı. 

  

                                                           
15 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2012 Sayı:28489). 
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8. BÜYÜHŞEHİR İLE İLÇE BELEDİYELERİNİN HİZMET DAĞILIMI 

 

6360 Sayılı Kanun kapsamında oluşan görev alanlarındaki değişimler gelir 

kaynaklarında oluşacak değişimler sonucunda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyeleri 

açısından değerlendirmesi yönünden bakıldığında ise;06 Aralık 2012 tarih ve 28489 

sayılı Resmi Gazetede 6360 sayılı Kanun, otuz ilde, Büyükşehir Belediyesi kurulması 

bir yandan İl Özel İdarelerini, köyleri ve belde belediyelerini kaldırmakta, diğer yandan 

da bu illerdeki İlçe Belediyelerini Büyükşehir İlçe Belediyesi hâline dönüştürmektedir. 

 

Kanun, yeni İlçeler kurmakta, bazı mahallelerin İlçe bağını değiştirmekte, yine 

Büyükşehir dışındaki illerde nüfusu 2.000’in altındaki beldeleri de kapatmaktadır. Bu 

haliyle 1700’e yakın belediyenin kapandığı, çok fazla köyün mahalleye döndüğü, 

mahallelerin kapandığı, yeni belediyelerin açıldığı, mevcut belediyelerin yetki ve 

sorumluluklarının önemli oranda değiştiği bir takım ciddi düzenlemeler içeren bir 

Kanunun uygulanması gerekmektedir (Karaarslan 2015). 

 

6360 Sayılı Kanun özellikle coğrafi olarak, yerel yönetimlerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını değiştirmiş üç kat artırmıştır. Büyükşehir sınırları ilçe sınırları içinde 

envanterde belirtilen tüm köyler ve belde belediyeleri tüzel kişiliklerini kaybetmiştir. 

Büyükşehir Belediye meclisince, ilçe beldelerine devredilmediği sürece aşağıdaki 

görevleri tüm il genelinde tek yetkili kamu idaresi olarak Büyükşehir Belediyesi 

yürütecektir. 

 Ulaşım, 

 Otogar, 

 Otopark, 

 Mezbaha, 

 Defin, 

 Mezarlık, 

 Hal, 

 İtfaiye, 

 Büyük parklar, 

 Caddeler, 
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 İlaçlama, 

 İmar planları, 

 Katı atık Bertarafı, 

 UKOME (Ulaşım Hizmetleri), 

 AYKOME (Altyapı Hizmetleri), 

 Adres, 

 Numaralandırma. 

 

Büyükşehir Belediyeleri aşağıda belirtilen görevleri Büyükşehir Belediye Meclisi kararı 

ile ilçe belediyelerine devredebilir veya ilçelerle büyükşehirler birlikte yapabilirler. 

 

1. Yolcu ve yük terminalleri, yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek. 

2. Kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat 

vermek. 

3. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek. 

4.Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

5. Her çeşit toptancı hallerini yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek 

6.Mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek. 

7.İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

8. Temizlik hizmetlerine ilişkin görevleri yapmak. 

9.Adres ve numaralandırmaya ilişkin görevleri yapmak. 

 

Böylece ilçe sınırları içinde anılan onyedi görevin Büyükşehir Belediyesi’nce yerine 

getirilecek olmasına karşın, bu görevlerden dokuz tanesinin tüm ilçe sınırları içinde 

yeniden ilçe belediyesine meclis kararı ile devri mümkün hale gelmiştir. Aşağıdaki 

büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımı gösterilmiştir 

(Çizelge 8.1). 
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Çizelge 8.1 Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyesi görev dağılımı 

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi Görev Dağılımı 

Görevler 

Büyükşehir  

Belediyeleri 

İlçe  

Belediyeleri 

Temel Kentsel AltYapı Hizmetleri 

Yollar ve Meydanlar X   

Meydan, Yol,  Sokak Adları X   

Kanalizasyon X   

Yeşil Alan, Parklar X X 

Konut X   

Su X   

Havagazı ve Merkezi ısıtma X   

Temel Kentsel Hizmetleri 

Yolcu ve Yük Terminali Kurma X   

Çöp ve sanayi atıklarının değerlendirilmesi X   

Çöp toplama   X 

İşletmelere ruhsat vermek ve denetlemek X X 

Zabıta X X 

İtfaiye X   

Trafik X   

Nikah X X 

Kamu ulaşımı X   

Defin ve mezarlıklar X X 

Okul binalarının inşaatı, Bakım ve onarımı 

Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaclarının 

karşılanması 
X X 

Temizlik ve Kontrolü   X 

Çevre sağlığı ve Koruma X   

Acil yardım, kurtarma ve ambulans X X 

Coğrafi ve Kent bilgi sistemleri X X 

İmar Hizmetleri 

Nazım imar planı X   

Tatbikat imar planı   X 

İmar ruhsat ve inşaat kontrol   X 

Numarataj çalışmaları X   

Sosyal Hizmetler 

Sağlık tesisi açma ve işletme X X 

Kadınlar ve çocuklar için koruma ve  

sağlık evleri açma 
X X 

Ekonomik Nitelikli İşletmeler 

Yiyecek ve içecek maddeleri için laboratuar X   

Hal, Pazar yerler X X 

Mezbaha X X 

Sanayi bölgesi çarşısı X   

Otel, dükkan yapmak, kiralamak X   

Ticaret odaları organizesi X   
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Diğer Sosyal Ve Kültürel Hizmetler 

Eğlence ve benzeri yerler X X 

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

Bakımı ve yeniden inşası 
X X 

Kültür sanat ve turizmin Tanıtımı X X 

Kütüphane, kültür merkezi X X 

Mesleki kurslar X X 

Öğrencilere ve Amatör spor  

kulüplere destek 
X X 

Amatör spor karşılaşmaları düzenlemek  X X 

Başarılı sporculara ödül vermek X X 

Gıda bankacılığı yapmak X X 

Muhtaçlara, bakım ve yardım X X 

  
 

  

*  X  X  Büyükşehir Belediyesi ve  ilçe  belediyeside yapar. 

Kaynak: Karaarslan E. Açıklamalı 6360 Sayılı Kanunu, S.58.Bekad Yayınları İstanbul. 

 

 

a) Ulaşım Hizmetleri (UKOME) 

Büyükşehir belediyesi; 

 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, yetkilerine sahiptir. 

 

Bu yetkilerini koordine etmek amacıyla; büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve 

demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi 

amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, 

yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım 

Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurulur.  
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Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kendi belediyesi ile ilgili konuların 

görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon 

Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de 

davet edilerek görüşleri alınır. Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik 

hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis 

araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile 

büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon 

merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları, Büyükşehir 

Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.  

 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, 

belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Bu konuda 

da diğerlerinde olduğu gibi, büyükşehir-ilçe koordinasyonsuzluğu ortaya çıkmaktadır. 

Bazı Büyükşehir Belediyelerimiz maalesef, gerek ilçe belediyelerinin ve gerekse sivil 

toplumun katılımını yeterince sağlayamamaktadır. Öte yandan, bazı ilçe belediyeleri de, 

yaptığı yol ve tamir gibi bir takım işlerini zamanında büyükşehir belediyesine 

bildirmemekle, ulaşımda koordinasyonsuzluğa sebebiyet vermektedirler. 

 

b) Altyapı Hizmetleri (AYKOME) 

 

Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla 

büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle 

belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 

Altyapı Koordinasyon Merkezi kurulur.  

 

Büyükşehir İlçe Belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların 

görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı Koordinasyon 

Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki  konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de 

davet edilerek görüşleri alınır. 
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Koordinasyon Merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili 

kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 

UKOME’deki yaşanan sorunlar, aynı şekilde AYKOME için de geçerlidir. Yine 

katılımcılık ve koordine eksikliği söz konusu olmaktadır. Bu iletişimsizlik, bazı 

şehirlerimizi yap-boz tahtasına dönüştürebilmektedir. 

 

8.1 Büyük Ölçekteki Hizmetleri Yapmak 

 

Büyükşehir belediyeleri yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, 

yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, yetki ve görevine sahiptir. Aynı şekilde 

büyükşehirlerin, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan 

yapılara ilişkin yükümlülükler koymak yetkisi bulunmaktadır. İlçe belediyeleri ise, daha 

küçük ölçekli caddeler ve ara sokaklarda bu yetkilere sahiptir. Bulvar ve ana yol 

ayrımının henüz birçok büyükşehirde net olmaması en önemli sorunlardandır. Bu 

hususu öngören kesin bir kıstas mevzuatımızda bulunmamaktadır. Bu durum ise, önemli 

yetki ve sorumluluklarda uyuşmazlıklarına neden olmaktadır. Örneğin, bir yoldaki 

kamulaştırma, ruhsat düzenleme, temizlik gibi asli yetki ve görevlerin kime ait olduğu 

belirlenememektedir. 

 

İlan ve Reklam Yerleri: Büyükşehir belediyeleri, ilân ve reklam asılacak yerleri ve 

bunların şekil ve ebadını belirlemek yetkisine sahiptir. İlan ve reklam vergisi; 

büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda bulunan meydan ve bulvarlarda büyükşehir 

belediyelerine, diğer yerlerde ise ilçe belediyelerine ödenmektedir. İlan ve reklam 

vergisi ile ilgili bazı büyükşehir ve ilçe uygulamalarında gelirden kaynaklanan paylaşım 

sorunu ile karşılaşmaktayız. 

 

Yine büyükşehir belediyesi; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile 

bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle görevlidir. 

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin tam oturmaması ve kaçak yapıların 

numaralandırılması, bu konu ile ilgili sorun alanlarındandır. 
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9. AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. 

Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş,anlaşma 09.12.1992 tarihinde 

onaylanmıştır. Yürürlük tarihi ise 01.04.1993 olarak belirlenmiştir. 03.10.1992 tarih ve 

21364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 

Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması ve demokrasinin 

güçlendirilmesi açısından önemli kurumlar olarak görülmektedir. Bu bağlamda, dünya 

genelinde birçok ülkede yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması reform gündeminin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 

meselesi tartışılırken, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı referans kaynağı olarak 

kullanılan temel bir metindir Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uyum sağlama 

amacı da göz önünde bulundurularak, 2000’li yılların ortasından itibaren Türkiye’de 

yeni bir yerel yönetimler reformu başlatılmıştır.  

 

Söz konusu yerel yönetimler reformu çerçevesinde 2004 yılında “5126 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, 2005 yılında ise “5393sayılı Belediye Kanunu” ve 

“5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” kabul edilmiştir. Bu reform girişimi ile 

Türkiye’deki yerel yönetimlerin daha özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması 

amaçlanmıştır. 

 

Bu reform kapsamında kabul edilen yasal düzenlemeler, yerel yönetimlerin görevleri, 

organları, teşkilatları ve denetimleri açısından önemli değişimleri beraberinde 

getirmiştir. Bu değişimler, Türkiye’nin Özerklik Şartı’na koyduğu çekincelerin 

birçoğunun fiili olarak anlamını yitirmesine yol açmıştır. Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı’nın içeriğinin ortaya koyulması, diğer yandan da son yerel yönetimler 

reformu ile gelen değişimlerin Türkiye’deki yerel yönetimlerin özerkliği ve Türkiye’nin 

Özerklik Şartı’na uyum düzeyi üzerindeki etkisinin özellikle 4. ve 9. maddesi açısından 

değerlendirmesini ele aldığımızda, aşağıdaki değerlendirmelere ulaşılmaktadır. 
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a) Özerk Yerel Yönetimin 4.Maddesinin Kapsamı 

 

1- Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun ile 

belirlenecektir. Bununla beraber, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun olarak 

belirli amaçlar için yetki ve sorumluluklar verilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

 

2- Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının 

dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş 

olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip 

olacaklardır. 

 

3- Kamu sorumlulukları genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın olan makamlar 

tarafından kullanılacaktır. Sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin 

kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

4- Yerel makamlara verilen yetkiler normal olarak tam ve münhasırdır. Kanunda 

öngörülen durumların dışında, bu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar 

tarafından zayıflatılamaz veya sınırlandırılamaz. 

 

5- Yerel makamların merkezi veya bölgesel bir makam tarafından yetkilendirildiği 

durumlarda, bu yetkilerin yerel koşullarla uyumlu olarak kullanılabilmesinde yerel 

makamlara olanaklar ölçüsünde takdir hakkı tanınacaktır. 

 

6- Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar alma 

süreçleri içinde, kendilerine olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde 

danışılacaktır (Türkiye’nin çekince koyduğu paragraf). 

 

b) Özerk Yerel Yönetimin 9. Maddesinin Kapsamı: 

 

1- Ulusal ekonomik politika çerçevesinde, yerel makamlara kendi yetkileri dahilinde 

serbestçe kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacaktır. 
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2- Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen sorumluluklarla 

orantılı olacaktır. 

 

3- Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü oranlarını kendilerinin 

kanunun koyduğu sınırlar dahilinde belirleyebilecekleri yerel vergi ve harçlardan 

sağlanacaktır. 

 

4- Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi 

için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine 

olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır (Türkiye’nin 

çekince koyduğu paragraf). 

 

5- Mali bakımdan daha zayıf olan yerel makamların korunması, potansiyel mali 

kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan 

kaldırmaya yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş önlemlerin alınmasını 

gerektirir. Bu yöntemler ve önlemler yerel makamların kendi sorumluluk alanlarında 

kullanabilecekleri takdir hakkını azaltmayacaktır. 

 

6- Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı 

konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır (Türkiye’nin çekince koyduğu 

paragraf). 

 

7- Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin 

finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların 

kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki 

temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir (Türkiye’nin çekince koyduğu paragraf). 

 

8- Yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla belirlenen sınırlar 

içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebileceklerdir. 

 

Mali Özerklik: Yüksel’e (2010) göre, yerel yönetimlerin merkezi yönetime muhtaç 

olmadan görev ve sorumluluklarını yürütebilecek kaynaklara sahip olması ve bu 
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kaynakları serbestçe harcayabilmesidir. Mali özerkliği tesis etmek açısından, mali 

kaynakların çoğunluğunun öz gelirlerden oluşması, öz gelirlerin oranlarını 

belirleyebilme gücü, merkezi yönetim yardımlarının şartsız verilmesi ve gelirlerini 

serbestçe harcayabilme unsurları önem arz etmektedir. 

 

Yerel yönetimlerin asli görevlerini yerine getirebilmeleri için bir gerekli olan yerel 

özerklik konusunda atıfta bulunulan belge Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır. 

 

Özerk Yerel Yönetimin Görev ve Yetkileri: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’nın 4.maddesine göre, yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları anayasa veya 

kanun ile belirlenecektir. Bununla birlikte, bu hüküm yerel yönetimlere kanuna uygun 

olarak belirli amaçlar için yetki ve sorumluluk verilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

Özerklik Şartı’nın 4. maddesi yerel yönetimlerin görev ve yetkilerine ilişkin çok önemli 

kavram ve ilkelere yer vermektedir.  

 

Bu ilkelerden ilki, “yerindenlik (subsidiarite)” ilkesidir. Şartın4. maddesine göre, 

kamusal sorumluluklar genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın makamlar tarafından 

kullanılacak ve sorumluluğun bir başka makama verilmesinde, görevin kapsam ve 

niteliğiile yetkinlik ve ekonomik gerekleri göz önünde bulundurulacaktır. Yine, Şart’ın 

4. maddesinde yerel yönetimlere“genel takdir hakkı” verilmektedir. Buna göre, yerel 

yönetimler, kanunlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanları dışında 

bırakılmış olmayan veya başka bir kurumun görevlendirilmemiş olduğu tüm konularda 

faaliyette bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca, aynı maddeye göre, yerel yönetimlerin 

yetkileri tam ve münhasırdır. Başka bir deyişle, kanunda öngörülen durumların dışında, 

söz konusu yetkiler öteki merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıflatılamaz 

veya sınırlandırılamaz (Yüksel 2010). 

 

Özerklik Şartı’nın 4. maddesinde öngörülen diğer ilke “danışma”dır. Yerel makamları 

doğrudan ilgilendiren tüm konuların planlama ve karar alma süreçlerinde, kendilerine 

olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılması Özerklik Şartı’nda 

hüküm altına alınmaktadır.Türkiye Özerklik Şartı’nı imzalamış, ancak belirli 

maddelerine çekince koymuştur.2004 yılı ve sonrasında yerel yönetimlere ilişkin kabul 
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edilen kanunlarla Türkiye’nin Özerklik Şartına koyduğu bazı çekinceler fiili olarak 

kısmen ya da tamamen anlamını yitirmiştir. 

 

9.1 Türkiye’de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Uyumu 

 

Reform Öncesi Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları: Yerel yönetimlere ilişkin son 

yasal düzenlemeler kabul edilmeden önce, Türkiye’deki yerel yönetimlerin başlıca 

sorunları kısaca şöyle ifade edilebilir
16

: 

 

Yerel yönetimlerin demokratik niteliklerinin yetersizliği: Türkiye’de yerel 

yönetimler sistemi yeniden yapılandırılmadan önce yeterince demokratik değildi. Bunun 

en temel sebebi, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde çok katı bir idari vesayet 

uygulaması nedeniyle, yerel temsilcilerin yerel hizmetlere ilişkin yürütülebilir nitelikte 

karar alamamasıydı. Yerel yönetimlerin demokratik niteliğini zayıflatan bir başka unsur, 

vatandaşlara yerel yönetimlerin kararlarını etkileme ve denetleme olanağını veren 

katılım mekanizmalarının olmamasıydı. Ayrıca, reform öncesinde vatandaşların yerel 

yönetimlerin planlarına, kararlarına ve hizmetlerine ilişkin bilgi edinmesine imkân 

sağlayacak kanallar söz konusu değildir. 

 

Yerel yönetimlerin güçsüzlüğü: Yerel yönetimlerin güçsüzlüğünün önemli bir nedeni, 

Türkiye’de yerel yönetimlerin görev alanlarının oldukça dar tutulmasıdır. Üstlendikleri 

hizmetlere ilişkin temel tercihleri yapma ve planlama, personel, örgütlenme konularında 

merkezi yönetimin onayına gerek kalmadan karar alamamaları, yerel yönetimlerin 

özerkliğini azaltmakta ve güçsüzleştirmekteydi. Bunların yanı sıra, yeterli mali 

kaynaklarla donatılamaması ve kaynak yaratma yetkisinin sınırlandırılması, yerel 

yönetimlerin özerkliğini zedelemektedir. 

 

Yerel yönetimlerin personel sorunu: Nicelik ve nitelik yönleriyle personel, yerel 

yönetimlerde önemli sorun başlıklarından biriydi. Yerel yönetimlerin yeterli sayıda ve 

                                                           
16

 (14. TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması: Yerel Yönetimler Araştırma Grubu, (Ankara: TODAİE: 

1992); Turgay Uzun ve Hüseyin Kurt, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler 

ve Sorunları”, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (Ed.) Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de 

Yerel Yönetimler, (Bursa, Alfa Yayınevi: 2002), s. 82-87.)  
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hizmetlerin gerektirdiği niteliklerde personel istihdam etmekte sorunları vardı. Ayrıca, 

yerel yönetimler sahip olduğu nitelikli personeli elinde tutabilecek kaynaklardan da 

yoksundur. 

 

Çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanmama: Yerel yönetimler, kaynaklarını 

rasyonel kullanmalarına imkân verecek ve vatandaşların hizmetlere, dolayısıyla yerel 

yönetimlere ilişkin memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacak modern tekniklerden 

yararlanamamaktadır. 

 

Belirtilen sorunları ortadan kaldırmak ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 

uyum sağlamak amacıyla yerel yönetim reformu başlatılmış ve bilindiği üzere yeni 

yerel yönetim kanunları kabul edilmiştir. Esasında, “5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu”, “5393 sayılı Belediye Kanunu”,“5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 6360 

sayılı kanun sayılabilir. 

 

Sobacı’ya (2015) göre, 2000’li yılların ortasında başlayan yerel yönetim reformlarının 

amacı Türkiye’de etkin, şeffaf, katılımcı, özerk ve demokratik yerel yönetim sistemini 

inşa etmektir. 
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10. TÜRKİYE’DE ÖZERKLİK ŞARTI’NA UYUM AÇISINDAN   

BELEDİYELERVE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 

 

5393 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun’un, belediye ve büyükşehir belediyesinin 

özerkliğini etkileyen ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyumu güçlendiren 

görev ve mali özerlik açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır. 

 

Görev ve Yetkiler Açısından: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. maddesi 

özerk yerel yönetimlerin görev ve yetkilerine dair hükümleri içermekte ve yetki ve 

sorumlulukların anayasa veya kanunla belirlenmesi, genel takdir hakkı, subsidiarite ve 

danışma gibi ilkelere yer vermektedir. Özerklik Şartı’na uygun şekilde, Türkiye’de 

belediyelerin görev ve yetkileri kanunla belirlenmektedir. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu 14. maddesinde yer verdiği “belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde 

ve en uygun yöntemlerle sunulur” fıkrası ile zımni olarak subsidiarite ilkesini 

öngörmektedir(Sobacı 2015). 

 

Görevlerin kanunla belirlenmesi ve subsidiarite ilkelerinin yanı sıra, 5393 sayılı Kanun 

ilk kabul edildiğinde, “genel takdir hakkını” da benimsemekteydi. Çünkü eski 

Kanun’daki liste usulünü terk ederek, hem belediyenin hizmet alanları saymakta hem de 

“belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli 

müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır” ifadesine yer 

vermekte, belediyeleri mahalli nitelikteki hizmetlerde“genel görevli” olarak kabul 

etmekteydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi 2007 yılında yerel ve ortak hizmetler için 

belediyelere genel takdir hakkı veren hükmü iptal etti. Yerel yönetimlerde görev 

tanımlamasında liste uygulamasına devam edilmektedir (Sobacı 2015). 

 

Mali Özerklik Açısından: Türkiye’deki yerel yönetimlerin mali yapılarının, Özerklik 

Şartı’nın9. maddesinde belirtilen yerel yönetimlerin mali kaynaklarına ilişkin ilkelerle 

uyumlu olduğunu söyleyebilmek pek de mümkün değildir. Türkiye’de yerel 

yönetimlerin ne kanuni sınırlar dâhilinde oranlarını kendilerinin belirledikleri yerel 

vergi ve harçlardan oluşan mali kaynakları, ne de görevleriyle doğru orantılı gelir 

kaynakları söz konusudur. 1982 Anayasasının 127. maddesindeki “yerel yönetimlere 

görevleriyle orantılı gelir tahsisi” hükmü hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen anayasal 
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hükümlerdendir. Bu durumdan bir yerel yönetim birimi olarak büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri nasibini almaktadır (Sobacı 2015). 

 

Subsidiarite (yerindelik) ilkesine 5393 sayılı Kanun’da yer verilmekle birlikte, özellikle 

belediyelere genel takdir hakkını tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmesi ve de Türkiye’deki merkeziyetçi bakış açısı ve yerel yönetimlerin hizmetlerin 

sunulmasında merkezi yönetim tarafından hala bir paydaş olarak algılanmadığını 

yansıtacak şekilde, yerel yönetimlere onları ilgilendiren konularda danışılmaması ve bu 

hususa çekince koyulması, Sobacı’ya (2015) göre, yerel yönetimlerin görev ve 

yetkilerini düzenleyen Özerklik Şartının 4.maddesine uyum açısından kat edilmesi 

gereken mesafenin olduğuna işaret etmektedir. 

 

Yerel yönetimlerin mali yapısı itibariyle anayasal bir hüküm olan “görevleri ile doğru 

orantılı gelir kaynaklarının yerel yönetimlere tahsisinin yapılması” ilkesinin Türkiye’de 

yaşama geçirilememiş olması, Özerklik Şartının 9. maddesine uyum açısından belirli 

sorunların varlığı anlamına gelmektedir (Sobacı 2015). 

 

Türkiye’de halen merkezi idare desteğine fazlasıyla dayalı bir yerel yönetim mali yapısı 

söz konusu olup bu idarelerde borçlanma gereksinimi de büyüktür. Yerel 

yönetimlerdeki mali özerklik, aslında etkili bir mahalli idare yapısına sahip olmanın 

temel şartı olarak da ileri sürülmektedir. Türkiye tarafından Şartın bu hükmüne 

konulmuş bulunan çekincelerin kaldırılması için yerel yönetim gelirlerinin yeniden 

düzenlenmesi, bu düzenleme kapsamında mali özerkliğin sağlanmasına dönük 

olanakların yaratılması, merkezi idareye olan bağımlılığın azaltılması gerektiği 

değerlendirilmektedir (Sobacı 2015). 
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11. MALİ TEVZİN 

 

Mali tevzin, hizmet ve gelirin, merkezî yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 

bölüşümü olarak tanımlanabilir. Bu bölüşüm üniter sistem de merkezî yönetim ile yerel 

yönetim arasında gerçekleştirilirken federal sistemlerde federal devlet, eyalet yönetimi 

ve yerel yönetimler arasında gerçekleşmektedir. Üniter sistemlerde hizmet ve gelir 

bölüşümü merkezî yönetimce yapılmaktadır (Pınar2004). 

 

Kaynak ve gelir dağılımı fonksiyonları ile istikrar fonksiyonları açısından değişik 

yönetim birimlerinin ne tür siyasal ve mali yetki ve sorumluluklara sahip olduğunu 

değerlendirmek, kaynakların etkin ve adil dağılımı, gelir dağılımında adaletin 

sağlanması, ekonomik istikrarın sağlanması ve korunması temel kamusal fonksiyonlar 

olarak belirtilebilir (Pınar 2004). Gerek sahip olduğu yetkiler ve gerekse kullandığı 

bütçenin büyüklüğü nedeniyle merkezî yönetim, temel kamusal fonksiyonların 

karşılanmasında esas belirleyici unsurdur. 

 

Merkezî yönetim üstlenmiş olduğu görevleri yerine getirirken hangi kaynakları 

kullanacağını belirlerken yerel yönetimlerce kullanılacak kaynaklar da yine merkezî 

yönetim tarafından belirlenmektedir. Yerel yönetimler, merkezî yönetimce belirlenen 

yasal çerçeve içinde, emlak vergisi gibi yerel nitelikli vergileri toplarlarken, yine oranı 

merkezî yönetimce belirlenen miktarlarda merkezî yönetim gelirlerinden de pay 

almaktadırlar. 

 

11.1 Devlet Yapısı ve Malı Tevzin Kavramı 

 

Siyasal bir örgüt olarak devlet, bazı ülkelerde üniter sistem biçiminde tanımlanırken 

bazı ülkelerde federal sistem biçiminde yapılanmıştır. Her iki sistemde de devletin temel 

amacı ulusal sınırlar içinde yaşayan insanların iç ve dış güvenlik, adalet, toplumsal refah 

ve kalkınmanın sağlanması, eğitim, sağlık ve sosyal güvenliğin etkin bir biçimde 

gerçekleştirilmesi gibi ortak nitelikteki gereksinmeleri karşılamaktır.  
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Üniter sistem adı verilen devlet yönetim biçiminde ülke yönetimi tek bir anayasa ile 

sağlanırken yasama organınca yapılan yasalar bütün ülkede uygulanmaktadır. Üniter 

sistemde idari yapı, merkezî yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki birimden 

oluşmaktadır. Bu sistemde hakim güç merkezî yönetimdedir. Yasama, yürütme ve yargı 

güçleri merkezî yönetime bağlıdır. Merkezî yönetim, sınırlarını idari vesayet kuralları 

kapsamında belirlemiş olduğu birtakım yetki ve sorumlulukları yerel yönetimlere 

devretmektedir. Yerel yönetimlerin görevleri, yetkileri ve tüm gelir kaynakları merkezî 

yönetim tarafından belirlenmektedir(Pınar 2004). 

 

Yerel yönetimler merkezî yönetimin izni olmadan yetkileri ve kendi gelir kaynakları 

üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Türkiye üniter devlet sistemine bir 

örnektir. Türkiye’de merkezî yönetimin yanında il özel idareleri, belediyeler, 

büyükşehir belediyeleri ve köy idarelerinden oluşan yerel yönetim birimleri 

bulunmaktadır. Yerel yönetim birimlerinin görevleri ve gelir kaynakları merkezî 

yönetim tarafından belirlenmektedir. Kamu hizmetlerinin sunumu ve bu hizmetlerin 

finansmanı için gerekli olan gelir kaynaklarının idarelerarası bölüşümü söz konusu mali 

ilişkileri şekillendiren en önemli dinamiklerdir.  

 

Burada esas sorun Pınar’a(2004) göre, idarelerarası yetki ve sorumluluk bölüşümü ile 

kaynak bölüşümünün toplumsal gereksinimleri karşılayacak bir ekonomik temelde 

gerçekleştirilebilmesidir.  

 

Temel kamusal fonksiyonlara göre hizmet birimleri şunlardır. 

 

a) Kaynak dağılımında ve kullanımında etkinliğin sağlanması, 

b) Gelir dağılımında adaletin sağlanması, 

c) Ekonomik istikrarın sağlanması biçiminde sıralanabilir. 

 

11.2 Borçlanma ve Yerel Yönetimlerin Diğer Gelir Kaynakları 

 

Yerel yönetimler de görev ve sorumluklarının gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 

borçlanabilmektedirler. Yerel yönetimlerce sunulan hizmetlerin giderek artması ve 
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çeşitlenmesi, kimi hizmetlerin büyük harcamalar gerektirmesi yerel yönetimler için 

borçlanmayı önemli bir alternatif finansman kaynağı hâline getirmiştir. Yerel 

yönetimlerin borçlanma konusunda yetkileri ve sınırları merkezî yönetim tarafından 

belirlenmektedir. Merkezî yönetim bakımından yerel yönetimlerin borçlarının disipline 

edilmesi son derece önemlidir(Pınar 2004). 
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12.TÜRKİYE’DE BELEDİYE İDARESİNİN GELİR KAYNAKLARI 

 

Bir belediyenin yeterli kalitede hizmet sunabilmesi; yeterli gelirlere sahip olmasının öz 

gelirlerinin yüksek olması ile doğrudan ilişkilidir. 2. Dünya savaşı sonrasında tüm 

dünyada artan kentleşme olgusu 1950 yılından itibaren ülkemizde de yoğun olarak 

hissedilmeye başlanmıştır. Ulaşım imkânlarının gelişmesi, teknolojik ilerlemeler 

sonucunda sanayi üretiminin artması, tarımda makineleşme sonucu işgücü ihtiyacının 

azalması ve nihayetinde ekonomik faaliyetlerin belirli merkezlerde yoğunlaşması 

neticesinde kırsal alanlardan şehirlere doğru bir nüfus hareketi oluşmuştur. 

 

Hızlı nüfus artışı ve nüfusun kentlere yönelmesi nedeniyle büyük yerleşim yerlerinin 

yakınlarında şehrin uzantısı durumunda daha küçük yerleşim yerleri oluşmaya 

başlamıştır. Ancak şehrin çevresindeki bu nispeten küçük olan yerleşim birimleri ana 

merkez tarafından sunulan hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Büyük 

yerleşim yerlerinin yakınlarındaki bu yerleşim merkezlerine ana merkezde sunulan 

hizmetlerin ulaştırılabilmesi, daha büyük çapta organize olan, özellikle ulaşım, altyapı 

ve imar hizmetlerini çevre yerleşim alanlarını da kapsayacak şekilde sunan büyükşehir 

belediyeleri ile mümkün olmuştur (Karaarslan 2014). 

 

Belediyelerin yeterli gelir kaynaklarına sahip olabilmeleri Anayasamızın 127. maddesi 

de bu gerçeği bir zorunluluk haline getirerek söz konusu idarelere görevleri ile orantılı 

gelir kaynaklarının sağlanacağını hükme bağlamıştır
17

. 15 Ekim 1985 tarihinde 

Strazburg’da imzaya açılan ve Türkiye’nin 21 Kasım 1988 tarihinde imzaladığı Avrupa 

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da (9. madde) belediyelerin kanunla verilen 

sorumluluklarıyla orantılı mali kaynaklara sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 

 

Belediyelerin merkezi idareye bağımlı olmaksızın sahip olduğu öz gelirleri arttıkça mali 

özerkliği sağlanmakta, bu da belediyenin hizmet planlamasını daha iyi yapabilmesine, 

daha rahat hareket edebilmesine sonuçta daha iyi hizmet sunmasına yol açmaktadır.  

 

                                                           
17

 1982 Anayasası’nın 127. maddesi. 
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6360 Sayılı Kanun ile yeni Büyükşehir Belediyelerinin kurulması sonucunda, 

belediyelere tahsis edilen vergi, harç, katılma payı gibi gelir kaynaklarının belli 

ölçülerde Büyükşehir ile İlçe Belediyeleri arasında paylaştırılması gerekmektedir. 

Belediye ve mücavir alan sınırlarında toplanacak gelir kaynaklarının bazılarının İlçe 

Belediyesine, bazılarının ise Büyükşehir Belediyesine ait olması gerekmektir. 
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13. BELEDİYE GELİRLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Belediyelerin gelirlerine ilişkin ilk temel düzenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye 

Kanunu ile yapılmıştır. 1924 yılında 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu’yla 

mali yapı yeniden düzenlenmiştir. 1948 yılında 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5237 sayılı Kanun 

yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nun uygulamasına günümüzde devam edilmektedir. Belediye gelirleri 

açısından önemli bir düzenleme olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 01.03.1971 

tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulamasına devam edilmektedir.  

 

Belediye gelirleri ile ilgili diğer önemli bir düzenleme olan 2380 sayılı Belediyelere ve 

İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 

01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak, söz konusu Kanun yerine 5779 

sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanun uygulanmaya başlanmıştır. 

 

12 Aralık 2012 tarihli 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının 

mülki il sınırı olması ile belediyelerin görev alanları artmış ve köylerin mahalleye 

dönüşmesiyle gelir kaynaklarında değişiklikler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

14. BELEDİYELERİN GELİRLERİ 

 

Türkiye’de belediyelerin gelirleri dört kaynağa dayandırılabilir. 

 

a) Özgelirleri 

b) Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinden Alınan Pay 

c) Yerel Yönetimlere Merkezi Yönetim Tarafından Yapılan Aktarmalar 

d) Diğer gelirler. 

 

Belediyelerin, gelirlerin toplanmasında, muhasebe ve bütçeleştirilmesinde ve 

harcanmasında tamamen kontrol sahibi olduğu gelir kalemleri özgelirleridir. Bu 

özgelirler Bakanlar Kurulunca belirlenen alt ve üst limitler dahilinde belediye 

meclislerince tespit edilmektedir. Belediyelerin gelir kaynakları arasında sayılan 

merkezi yönetim bütçe gelirlerinden ayrılan pay ve merkezi yönetim bütçesinden 

yapılan katkılar ve diğer gelirlerdir. 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda vergi harç tutar ve oranlarının tespiti 

konusunda üçlü bir uygulama söz konusudur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 6527 sayılı 

Kanun ile 2464 sayılı Kanun’un 96’ıncı maddesinin birinci fıkrasına yapılan ekleme ile 

belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın 

teklifi ile Bakanlar Kurulu’nca belirlenip her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak 

olan vergi ve harçlar şunlardır. 

1) İlan ve reklam vergisi 

2) Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden alınacak eğlence vergisi 

3) İşgal harcı 

4) Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı 

5) İşyeri açma izin harcı 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yazılı oranların geçerli olduğu vergi ve 

harçlar şunlardır. 

1) Eğlence Vergisi  

2) Haberleşme Vergisi 
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3) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

4) Yangın Sigortası Vergisi 

5) Çevre Temizlik Vergisi 

6) Tellallık Harcı 

 

2005/8730 sayılı BKK’nın geçerli olduğu vergi ve harçların tutarları 2005/8730 sayılı 

BKK’na belirlenen tutarlar üzerinden uygulanacaktır. 

1) Kaynak Suları Harcı 

2) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 

3) Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

4) Kayıt ve Suret Harcı 

5) İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar 

6) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 

7) Sağlık Belgesi Harcı 

8) Bina İnşaat Harcı 

Burada sayılan vergi ve harçlar için Bakanlar Kurulu her zaman yeni bir belirleme 

yapma yetkisine sahiptir. 6527 sayılı Kanun sonrası bir defada belirleme yapılıp, her yıl 

yeniden değerleme oranında artırılacak vergi ve harçlar arasında sayılmamıştır. 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ücrete tabi işler 97. maddesinde, 

“Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 

isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince 

düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir”. Belediye’ye tekel olarak verilmiş 

işler kendi özel hükümlerine tabidir. 

 

14.1 Belediyenin Öz Gelirleri 

 

Belediyelerin öz gelirleri yerel vergiler, yerel harçlar, katılım payları, ücretler, müze 

giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere verilen pay ve yerel yönetim işletmelerinin 

kar payları veya aktarmalar olarak belirtilebilir. 
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14.l.1 Belediyevergileri 

 

Vergiler Anayasanın 73. maddesine göre kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. 

Türkiye’de kanun yapma yetkisi TBMM’ye aittir. Dolayısıyla belediyeler vergi koyma 

yetkisine sahip değillerdir. Anayasada yer alan hükme göre belediyeler tarafından 

toplanacak vergiler merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir. 

 

Belediyelerin topladığı vergiler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda
18

 ve 1319 

sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda
19

 düzenlenmiştir. Belediye Gelirleri Kanununda 

sayılan ve doğrudan belediyelerce toplanan vergiler aşağıda belirtilmiştir. 

a) İlan ve Reklam Vergisi 

b) Eğlence Vergisi 

c) Haberleşme Vergisi 

d) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

e) Yangın Sigorta Vergisi 

f) Çevre Temizli Vergisi 

Belediyeler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlak Vergisi ve Arazi Vergisi 

de tahsil etmektedirler. 

 

Bu vergilerden İlan ve Reklam Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi belli bir miktar olarak 

(maktu) belirlenmekte ve tahsil edilmektedir. Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ve Yangın Sigorta Vergileri ise hasılat, tahsil 

edilen ücret ve prim tutarı gibi belli bir miktarın yüzdesi (%) olarak hesaplandığından, 

hizmetlerin bedellerindeki artışa paralel şekilde fiyat ayarlaması otomatik olarak 

yapılmak suretiyle güncellenebildiğinden önemini korumuştur. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Resmi Gazete Tarihi: 29.05.1981 sayı:17354. 
19

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.1970 sayı: 13576. 
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14.1.2 Emlak vergisi 

 

Emlak, halk dilinde mülkün çoğulu olarak bina, arsa ve arazi niteliğindeki 

gayrimenkullerden oluşan serveti (malvarlığı) ifade etmek için kullanılır (Aksoy 1982). 

Emlak vergisi, servet üzerinden alınan vergiler içinde en eski ve hemen hemen her 

Ülkede uygulanan, kişilerin vergi ödeme gücünün bir göstergesi olan bina ve arazi gibi 

taşınmaz servet unsurlarını vergilendiren bir niteliğe sahiptir (Anonim 20102). 

 

Emlak vergileri Nadaroğlu’na (1996) göre, 1970 yılına kadar taşınmaz malların değeri 

veya safi olmayan gelirleri üzerinden alınmaktadır. 1970 yılından itibaren diğer 

vergilerde olduğu gibi emlak vergileri içinde beyan esası getirilmiştir. Emlak vergisi 

1972-1985 yılları arasında genel bütçe gelirleri arasında yer almaktadır. 

 

1986 yılında emlak vergisinin tahsili ve gelirleri tamamı 3239 sayılı kanun ile belediye 

vergisi durumuna getirilmiştir. Belediyeler, topladıkları Emlak Vergisi gelirinin %15’ini 

il özel yönetimleri payı olarak ayrılıp ilgili il özel yönetimine verilmektedir. 

Anakentlerde de ayrıca, il özel yönetimi payı olan %15’lik pay ayrıldıktan sonra kalan 

bölümün %20’si, anakent belediyelerine bırakılmaktadır (Keleş 2012).2005 yılına kadar 

bu şekilde devam etmiştir. 

 

2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunun yürürlüğe girmesi ile Emlak 

Vergisi gelirinin kullanılmasında yeni bir dönem başladı. Büyükşehir Belediyelerinde, 

anakent sınırları ve komşu alanlar içinde belediyelerince toplanan Emlak Vergisi 

gelirinin tümü ilçe belediyelerine aittir. Bu gelirden büyükşehir belediyesine ya da il 

özel yönetimine verilmek üzere hiçbir pay kesilmeyeceği kanunda belirtilmektedir
20

. 

 

2004 tarihli ve 5226 Sayılı Kanun ile getirilen bir değişiklik ise, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanunun 6. maddesinde, Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının 

korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Emlak Vergisi Kanunun 8. 

ve 18/maddeleri uyarınca yükümlüler için tahakkuk ettirilen Emlak Vergisinin %10’u 

                                                           
20

 5393 sayılı Belediye Kanunu 59. maddesi. 
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oranında bir bölümün ilgili belediyelerce, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına 

Yardım Sağlanması Ve Katkı Payı” adı ile Emlak Vergisi ile birlikte yükümlülerden 

alınacağını öngörmüştür. Burada toplanan paralar, il özel yönetimince açılan bir hesapta 

toplanır. Belediyelerce, kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla 

hazırlanan projelere dayalı olarak, kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama 

konularında kullanılmak üzere, Vali tarafından il sınırları içindeki belediyelere aktarılır. 

Valinin denetiminde kullanılır. 

 

a) Emlak ve arazi vergileri 

 

Emlak Vergisi Kanunu’na göre Türkiye sınırları içinde bulunan bütün binalar ile arsa ve 

araziler emlak vergisinin konusuna girmektedir. Bina vergisinin matrahı binanın vergi 

değeridir. Verginin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu 

oranlar büyükşehir belediyesi bulunan illerde %100 artırımlı uygulanmaktadır. Bakanlar 

Kurulu bu vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye ve üç katına kadar arttırmaya 

yetkilidir. Bina vergisi mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayı 

içinde olmak üzere iki taksitte ödenmektedir. Maliye Bakanlığına bölgelerin 

özelliklerine göre ödeme aylarını değiştirme yetkisi verilmiştir. 

 

b) Emlak vergisinde vergi değerinin tespiti 

 

VUK Madde 268’e göre vergi değeri, bina ve arazinin EVK Madde 29’a göre tespit 

edilen değeridir. EVK Madde 29’a göre vergi değeri: 

 

a) Arsa ve Araziler için, VUK’nın asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 

hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak 

parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı 

bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi itibarıyla takdir olunan birim 

değerlere göre, 
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b) Binalar için, Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan 

edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile yukarıda belirtilen esaslara göre 

bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak hesaplanan bedeldir.  

 

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

önceki yıl vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden 

değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur
21

. 

 

c) Takdir komisyonunun oluşumu 

 

Arsa ve arazilere ait asgari birim değer tespiti her dört yılda bir takdir komisyonları 

tarafından belirlenir. Arsalar için birim değer tespiti takdir komisyonunda aşağıdaki 

üyeler yer alır
22

. 

1) Belediye başkanı veya vekil tayin edeceği memuru (başkan olarak) 

2) Belediyenin yetkili bir memuru 

3) Defterdarın ya da vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur 

4) Tapu sicil müdürü veya vekil tayin edeceği bir memur 

5) Ticaret odasınca seçilmiş bir üye (organize sanayi bölgesi ile ilgili olduğu 

arsalara ilişkin takdir komisyonlarında ise bu memurun yerine organize sanayi 

bölgesini temsilen bir üye)  

6)  İlgili mahalle veya köyün muhtarı. 

Toplam yedi üyeden teşkil edilmektedir. 

 

Araziler için birim değer tespiti takdir komisyonunda ise aşağıdaki üyeler yer alır
23

: 

1) Vali (başkan olarak) 

2)  Defterdar 

3) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü 

4) İl Merkezindeki Ticaret ve Sanayi Odası’ndan seçilmiş bir üye 

5) İl Merkezindeki Ziraat Odası’ndan seçilmiş bir üyeden oluşmaktadır. 

                                                           
21

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29. Maddesi. 
22

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 72. Maddesi. 
23

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 72. Maddesi. 
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d)Emlak vergisine esas alınan değerin gerçeğe uygunluğunu sağlamaya yönelik 

olarak 

 

Bu kapsamda, Aydın ve Tunçel’e (2015) göre, rayiç bedelin belirlenmesine katkı 

sağlamak bakımından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının, yasal düzenleme yapılarak komisyonlarda 

görevlendirilmesi bir yöntem olarak düşünülebilir. Ayrıca komisyonların gayrimenkul 

değerleme uzmanlarından değer tespiti için rapor talep etmeleri de bir diğer çözüm 

olarak görülebilir. 

 

e) Takdir komisyonu  

 

Emlak vergisinde verimsizliğe ve eşitsizliğe doğrudan etki eden taşınmaz değerlerinin 

belirlendiği komisyonların oluşumu önem arz etmektedir.  

 

Takdir komisyonlarında görevli olan üyelerin nitelikleri, mesleki yeterlilikleri ile arsa 

ve arazi birim değerlerinin nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak ne Emlak Vergisi 

Kanunu ne de Vergi Usul Kanunu’nda bir hükmün bulunmamasıdır. Takdir 

Komisyonlarında Uzman Kişilerin ve Meslek Mensuplarının yer alması gerekmektedir. 

Takdir Komisyonu Kararlarına İtirazın sınırlı olması da diğer bir sorundur. Takdir 

komisyonlarının arsa ve araziye ait birim değer tespitlerine karşı arsalar için takdirin 

bulunduğu İl ve İlçe Merkezlerindeki Ticaret Odaları, Ziraat Odaları ve ilgili mahalle ve 

köy muhtarlıkları ile belediyeler 15 gün içinde vergi mahkemesinde, vergi mahkemesi 

kararlarına karşı ise yine 15 gün içerisinde Danıştay’da dava açılabilmektedir. 

 

14.1.3 Belediye harçları 

 

Harçlar belli bir kamu hizmetinden veya malından yararlanma karşılığı tahsil edilen 

kamu gelirleridir. Yerel harçlar yerel vergilere göre daha özeldir ve harcı ödemek 

durumunda kalan kişinin belli bir kamu hizmetinden veya malından yararlanma durumu 

söz konusudur (Karaarslan 2014). 

Türkiye’de belediyelerin tahsil ettiği yerel harçlar aşağıdaki gibidir. 
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a) İşgal Harcı 

b) Tatil Günleri Çalışma Harcı 

c) Kaynak Suları Harcı 

d) Tellallık Harcı 

e) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcı 

f) Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 

g) Bina İnşaat Harcı 

h) Kayıt ve Suret Harcı 

i) İmar ile İlgili Harçlar (Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje 

Tasdik Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı ve Zemin Açma İzni Harcı) 

j) İşyeri Açma İzin Harcı 

k) Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 

l) Sağlık Belgesi Harçlarından oluşmaktadır. 

 

14.1.4 Harcamalara katılım payı 

 

Harcamalara katılma payları, belediye yönetimlerinin gerçekleştirdikleri yol, su ve 

kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlardan 

alınan belirli bir miktarı ifade etmektedir. Burada hizmetten yararlananların hizmetin 

maliyetine belirli bir ölçüde katılımı sağlanmaktadır.  

 

Türkiye’de belediyeler yaptıkları altyapı hizmetleri karşılığında Yol Harcamalarına 

Katılım Payı, Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı ve Su Tesisleri harcamalarına 

Katılım Payı adı altında katılım payları tahsil etmektedir. 

 

Harcamalara katılma payları, Belediye Gelirleri Kanununun 89. maddesine göre, bir 

program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler 

dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Belediyeden belli bir istekle bir hizmetin 

yapılmasını talep edenler o hizmetin yerine getirilmesi için belediye tarafından yapılan 

giderlerin tümünü karşılamaktadırlar. Yapılan giderler peşin ödenirse giderlerin %75’i 

ödenmektedir. Yapılan hizmet için özel olarak devlet yardımı alınmış, karşılıksız fon 

tahsis edilmiş veya bağış ve yardım alınmış ise bu şekilde elde edilen tutarlar giderler 
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toplamından düşülmektedir. Her durumda hesaplanan hizmet giderlerinin toplamı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen rayiç ve birim tutarlarını geçememektedir.  

 

Harcamalara katılım payları bina ve arsalarda bunların vergi değerinin %2’sini 

geçememektedir. Belediyelerin görüşü alınmak suretiyle harcamalara katılım paylarını 

yarıya (peşin ödemelerde 1/3’e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma 

yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak 

üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate 

alarak belediyeler itibariyle tespit etme konusunda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiştir. 

 

Belediyeler Kanununun 93. maddesine göre harcamalara katılma payları belediyelerce 

veya bunlara bağlı müesseselerce payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan 

itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte tahsil edilmektedir. Bu iki yıllık süre ilgili 

belediyenin teklifi ve Bakanlar Kurulunun uygun görmesi ile 5 yıla kadar 

uzatılabilmektedir. 

 

14.1.5 Ücrete tabi işler 

 

Belediyeler, Belediye Kanunu’nda yer alan harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve 

ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılan her türlü hizmet için ücret alabilirler. Hangi 

hizmet için ne kadar ücret alınacağı belediye meclislerince belirlenir. 

 

Belediye tarafından yapılacak bir hizmetin ücret konusu yapılabilmesi için öncelikle o 

hizmet için bir harç veya katılım payı belirlenmemiş olması ve hizmetten yararlanacak 

kişi veya kişilerin bizzat belediyeden hizmetin yapılmasını talep etmiş olmaları 

gerekmektedir. Bu şekilde tahsil edilen ücretler düzenli ve belediyelerin önemli gelirleri 

arasında değildir. Belediyelerin tekeline bırakılmış gelir kaynağıdır. Anayasa’ya da 

uygun değildir. 
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14.1.l. 6 Müze giriş ücretleri ve madenlerden alınan paylar 

 

TBMM’ye bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve 

tüzel kişilerce işletilen her türlü müzenin giriş ücretlerinin %5’i belediyelere pay olarak 

verilmektedir. Bu pay Büyükşehir Belediyesi olan İl’lerde Büyükşehir Belediyesine 

verilmektedir. Bu tür gelirler de bütün belediyeleri kapsayan ortak, düzenli ve önemli 

bir gelir kalemi değildir. 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince yıllık 

satış hâsılatının% 02’si oranında belediye payı ayrılmaktadır. Bu gelir kalemi de bütün 

belediyeleri kapsayan ortak bir gelir kalemi değildir. 

 

14.1.7 İştirak gelirleri 

 

Kanundan verilen yetkiyle, iktisadi işletme kurma imkanı olan belediyeler bu imkanı bir 

gelir yaratma aracı olarak kullanmaktadırlar. Türkiye genelinde Ozansoy (2014) 

tarafından bildirildiğine göre, belediyelerin ortalama olarak oluşturdukları 

teşebbüslerden elde ettikleri gelirin toplam gelirlerine oranı 1999 yılında %5, 2000 

yılında %6, 2001 ve 2002 yıllarında %7 ve 2003 yılında %8 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Belediye bazında değerlendirildiğinde bu oranlar düşük veya yüksek gelirli iller 

arasında bir homojenlik göstermemektedir. Örneğin 2003 yılında elde edilen gelir, 

Adana’da belediyenin bağlı işletmelerden elde ettiği gelirin toplam belediye gelirine 

oranı %16 iken, bu oran Ankara’da %2, İstanbul’da %1’in altında, İzmir’de %7, 

Muğla’da %17, Ağrı’da %7, Erzincan’da %16, Isparta’da %15’tir (Ozansoy 2014). 

 

14.1.8 Devlet gelirlerinden paylar 

 

Genel bütçenin vergi gelirleri toplamı üzerinden alınan pay oranları yıllar itibarıyla 

aşağıda belirtilmiştir. 

1981 = %6,00 

1984 = %10,30 
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1985 = %9,25  

1994 = %7,55’e  

2001 = %6,00 

2003 = %5,00 

2008 = %11,50 

2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile (uygulaması 2014) = %12,50 

 

Bu paylar büyükşehir belediyesi, il belediyesi, il özel idaresi, ilçe belediyeleri arasında 

kanunda belirtilen oranlarda dağıtılır.2008 yılında çıkarılan 5779 sayılı kanunda yer 

alan düzenlemeye göre, denkleştirme ödeneği kesinleşmiş en son genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e 

kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. 

Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde 

dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin 

yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

2008 yılında çıkarılan 5779 sayılı Kanunun 6. Maddesi. 
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15. BELEDİYE GELİRLERİNİN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ 

ARASINDADAĞILIMI 

 

 

6360 Sayılı Kanun ile 30 Mart 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren büyükşehir 

belediyesi sınırları mülki sınırı ve ilçe belediyesinin sınırları ilçe mülki sınırı olarak 

genişletilmiştir. 

 

15.1 Vergiler 

 

15.1.1 Emlak Vergisi 

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina 

vergisine, arazi ve arsalar ise arazi vergisine tabidir. Emlak vergisi olarak bina, arazi ve 

arsalara ilişkin vergileri tahsil yetkisi kural olarak ilgili belde veya ilçe belediyelerine 

aittir. Büyükşehir belediyelerinin emlak vergisi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. 

 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin son fıkrasında, bir il veya ilçe 

hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan 

sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediyenin, ilgili 

Valiler tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.  

 

15.1.2 İlan ve reklam vergisi 

 

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

mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. 

Belediye ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam faaliyetlerine ilişkin 

ilan ve reklam vergisini tahsil yetkisi, ilan ve reklam faaliyetinin yapıldığı ilçe 

belediyesine aittir. Belediye ve mücavir alanların dışında yapılan ilan ve reklam 

faaliyetleri ise 2464 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca verginin konusuna 

girmemektedir. 
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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (g) bendine göre, 

büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapma, 

yaptırma, bakım ve onarımını sağlama, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu 

yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koyma, ilan ve reklam asılacak 

yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirleme, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 

numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirme yetki 

ve sorumluğu Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 

 

Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapma 

ve bunların bakım onarımı ile bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin ilan ve reklam 

faaliyetlerini düzenleme yetkisi Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluk alanında 

girmektedir. 5216 sayılı Kanunun 23. maddesinin (f) bendi ile büyükşehir belediyesinin 

yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bunlara cephesi bulunan binalar 

üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerini 

tahsil yetkisi Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir. 

 

Gelir idaresi konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir yazıda, Büyükşehir Belediyesinin 

yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan binalar üzerinde 

bulunan her türlü ilan ve reklama ait vergilerin, söz konusu binaların sokaklara cephesi 

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın büyükşehir belediyesine ödenmesi gerektiğini 

ifade etmiştir
25

.Danıştay 9. Dairesi’ne
26

 göre, ana arterde olsa bile yol kenarındaki 

binaların ana caddeye cephesi olmayan yüzlerine özel mülke konu bahçe, arsa veya 

araziye dikilen direklere ya da panolara konulan reklamların vergilerinin İlçe 

Belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. 

 

Gelir idaresi bu tür binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam panosuna ilişkin verginin 

büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilmesi gerektiğini belirtirken, Danıştay 9. 

Dairesi, ana arterde olsa dahi yol kenarındaki binaların ana caddeye cephesi olmayan 

yüzlerindeki ilan ve reklam panolarına ilişkin verginin İlçe Belediyesi tarafından tahsil 

edilmesi gerektiğini değerlendirmektedir.  

 

                                                           
25

 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2012 tarihli ve 525 sayılı yazısında. 
26

 Danıştay 9. Dairesi’nin 22.05.2007 tarihli ve E:2006/2112, K:2007/2029 sayılı kararında. 
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15.1.3 Eğlence vergisi 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17. maddesine göre söz konusu Kanunun 21. 

maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence 

işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar 

dışında kalan yerlerdeki eğlence işletmelerinin faaliyetleri ise verginin konusuna 

girmemektedir. 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dâhilindeki eğlence faaliyetlerine ilişkin eğlence 

vergisini tahsil etme yetkisi, at yarışları dâhil müşterek bahisler nedeniyle doğacak 

eğlence vergisi hariç olmak üzere, eğlence faaliyetinin icra edildiği yerin bağlı olduğu 

belediyeye aittir. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23/1-c maddesinde; 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre Büyükşehir Belediyesince tahsil 

olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin yüzde 

20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, yüzde 30’u 

nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer İlçe Belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan 

yüzde 50’si büyükşehir gelirleri arasında sayılmıştır. Örneğin, Bursa hipodromunda 

düzenlenen at yarışları üzerine yapılacak müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisi 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilecek, tahsil edilen verginin yüzde 

20’si at yarışlarının düzenlendiği hipodromun Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları 

dâhilinde bulunması nedeniyle bu belediyeye verilecek, yüzde 30’u büyükşehir sınırları 

dâhilindeki diğer belediyelere nüfusları oranında paylaştırılacak, kalan yüzde 50’si ise 

Büyükşehir Belediyesinin geliri olacaktır.  

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 103. maddesinde gereği, belediyeler 

tarafından tahsil edilen eğlence vergisi tutarının yüzde 10’u belediye sınırları içinde 

bulunan darülaceze ve benzeri kuruluşlara, yüzde 10’u ise belediye sınırları içinde 

bulunan Verem Savaş Deneği Teşkilatına verilecektir. 
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15.1.4 Yangın sigortası vergisi 

 

2464 sayılı Kanunun 40. maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki 

menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler 

yangın sigortası vergisine tabidir.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, yangın 

sigortası vergisinin tahsili veya bunlardan alınacak paylara ilişkin herhangi bir 

düzenleme bulunmamakla birlikte; yangın sigortası vergisinin itfaiye hizmetlerini 

Büyükşehir Belediyelerinde olmasından dolayı tahsil yetkisi Büyükşehirlerde 

Büyükşehir belediyelerine aittir. 

 

2464 sayılı Kanunun 44. maddesinde, yangın sigortası vergisinin mükelleflerinin bir ay 

içinde vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20. günü akşamına kadar bağlı 

bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı 

sürede ödemeye mecbur oldukları ifade edilmiştir. 

 

Sigorta şirketleri bir ay içinde tahsil ettikleri yangın sigortası primlerine ilişkin vergiyi 

bir beyanname ile bağlı bulundukları belediyelere beyan edip ödemek durumundadırlar. 

Sigorta şirketlerine sadece bağlı bulundukları, yani şirket merkezinin bulunduğu, 

belediyeye bir beyanname ile ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Orcan’a (2013) göre, tarafından belirtildiği üzere, yerel mahiyetteki hizmetleri yerine 

getiren belediyelere kaynak sağlamak amacıyla getirilen Belediye Gelirleri Kanunu’nun 

öngördüğü vergileme sistemine ve Kanun’un getiriliş amacına uymamaktadır. Yangın 

sigortası vergisi alınmasındaki amaç, belediyelerin yaptıkları yangından korunma 

masraflarına sigorta şirketlerinin iştirak etmelerinin sağlamaktır. Bu vergi sigorta 

ettirilen menkul ve gayrimenkullerin bulunduğu yerel belediyesine bir ekonomik katkı 

sağlamalıdır.  

 

Danıştay 9. Dairesi’nin
27

 kararında; Kanundaki madde hükümlerinin bir arada 

incelenmesinden, belediye ve mücavir alan içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için 

yapılan yangın sigortası dolayısıyla alınan primler üzerinden tahakkuk eden yangın 

                                                           
27

 29/04/1988 tarihlive E. 1987/2505, K. 1988/1804 sayılı yazı. 
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sigortası vergisinin, sigorta şirketleri tarafından menkul ve gayrimenkulün bulunduğu 

yer belediyesine ödenmesi gerektiği kararına varmıştır. 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
28

 ise yangın sigortası vergisinin 

sigorta şirketlerinin bağlı olduğu belediyeye değil, itfaiye hizmetinin hangi belediye 

tarafından götürülüyorsa, o belediyeye yatırılması gerektiğini ifade edilmiştir. Doğrusu 

işi fiilen yapan Büyükşehir Belediyelerine ödenmesidir. 

 

15.1.5 Haberleşme vergisi 

 

2464 sayılı Kanunun 29. maddesi uyarınca, belediye sınırları ve mücavir alan içinde 

Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimile ve data 

ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. 

 

406 sayılı Kanunun geçici 3. maddesinde ise, “406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan 

atıflar, hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye 

Cumhuriyeti Posta işletmesi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır” hükmüne yer 

verilmiştir. Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimile ve data ücretlerine isabet 

eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar şekil ve 

muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen beyanname ile bildirilir ve aynı 

süre içinde ödenir.Haberleşme vergisini tahsil yetkisi doğrudan ilçe belediyelerine ait 

olup, büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi 

bulunmamaktadır. 

 

15.1.6 Çevre temizlik vergisi 

 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri 

ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir. Konutlara ait 

çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 
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 04/11/1981 tarihlive 522.407.72(81)12267 sayılı yazı. 
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büyükşehirlerde 2015 yılı için 26 Kr, diğer yerlerde 20 Kr. olarak hesaplanır
29

. İşyerleri 

ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ise ilgili kanun 

maddesindeki tarifeye göre alınmaktadır. Büyükşehirlerde söz konusu tarifede belirtilen 

rakamlar %25 artırımlı olarak uygulanacaktır. 

 

15.1.7 Konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi 

 

Konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle su 

tüketim bedelleri ile birlikte ilgili belediye tarafından tahsil edilir. Su ve Kanalizasyon 

hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan Büyükşehir Belediye sınırları ve 

mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanun 

hükümlerine göre kurulan Su Kanalizasyon İdarelerince tahsil edilmektedir. 

 

Su ve Kanalizasyon İdarelerince Büyükşehir dâhilindeki her İlçe Belediyesinin belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil edilen Çevre 

Temizlik Vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme 

zammının yüzde seksenini, tahsilâtı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar bir 

bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde ödeyeceklerdir. Tahsil edilen 

vergi ve gecikme zammının yüzde 20’si ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve 

işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden 

ayın 20’nci günü akşamına kadar aktarılacaktır. Büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon 

idarelerince tahsil edilen çevre temizlik vergisi ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının 

yukarıda belirtilen süreler dâhilinde ilçe ile büyükşehir belediyelerine aktarılmaması 

durumunda, söz konusu tutarlar ilgili belediyeler tarafından 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı 

uygulanarak tahsil edilmesi gerekmektedir. 

 

15.1.8 İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 

 

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce 

binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık 
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 46 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği  

Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2014 sayı: 29221  
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tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarla 

ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. 

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir 

belediyesi veya mücavir alan sınırında bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, ilçe 

belediyeleri tarafından tahsil edilir. 

 

İşyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisini tahsil etme yetkisi İlçe Belediyelerine ait 

olmakla birlikte, 5216 sayılı Kanunun 23. maddesinin (d) bendinde belirtilen yerler 

(Büyükşehir Belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar) bakımından Çevre Temizlik Vergisi beyannamesinin 

büyükşehir belediyesine verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. 

 

Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin tahsil ettikleri, işyerleri ve 

diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin %20’si, münhasıran çöp 

imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere tahsilatı takip eden ayın 

20. günü akşamına kadar büyükşehir belediyesine aktarılacaktır. 

 

15.1.9 Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Elektrik ve Havagazı Tüketimi, Elektrik ve 

Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Verginin konusu elektrik ve havagazı tüketimi 

olup doğalgaz tüketimi verginin konusuna girmemektedir
30

. 

Elektrik ve havagazı tüketenler, elektrik ve havagazı Tüketim Vergisini ödemekle 

mükelleftirler. 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre 

elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte 

bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 

 

Elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etme yetkisi ilçe belediyelerine aittir. 

Büyükşehir Belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. 

5216 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (d) bendi gereğince büyükşehir belediyesine 

bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalarda 
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 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 04.04.2008 tarihli ve 35312 sayılı yazısı. 
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tüketilen elektrik ve havagazı üzerinden hesaplanacak elektrik ve havagazı tüketim 

vergisinin büyükşehir belediyesine beyanname ile beyan edilmesi ve ödenmesi 

gerekmektedir.  

 

15.2 Harçlar 

 

15.2.1 İşgal Harcı 

 

Belediye sınırları içinde bulunan pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat 

yerlerinin, yol, iskele, köprü gibi yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair 

maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici suretle işgal 

edilmesi, işgal harcına tabidir. Belirtilen yerlerin izinsiz işgalleri durumun da işgal 

harcının ödenmesi gerekmektedir. 

 

İşgal harcını tahsil etme yetkisi, ilçe belediyelerine aittir. Büyükşehir Belediyesi 

tarafından işletilen veya yönetilen yerler ile yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve 

ana yolların yukarıda belirtilen amaçlarla işgal edilmesi durumunda işgal harcını tahsil 

etme yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri tarafından işletilen 

otopark yerlerinin durumu özellik arz etmektedir. Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dâhilindeki karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etme, işletme veya kiralama yetkisi Büyükşehir Belediyelerine aittir.  

 

15.2.2 Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı 

 

02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu gereği, nüfusu on bin 

veya on binden fazla nüfusa sahip şehirlerde belirli faaliyetlerin icra edildiği mesleki 

ticari ve sınai müessese ve fabrikaların haftada bir gün tatil edilmesi zorunludur. 

Zorunlu tatil günlerinde çalışmak isteyen müesseselerin bağlı oldukları belediyeden izin 

almaları gerekmektedir. 

 

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine 

ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına bağlıdır. Tatil günlerinde 
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çalışma ruhsatı düzenleme yetkisi ilçe belediyelerine ait olduğundan, söz konusu harcı 

tahsil etme yetkisi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişilerin bağlı 

olduğu belediyelerdir. 

 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine 

büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat 

verme ve denetleme yetkisi büyükşehir belediyesine ait olduğundan, bu yerlerde 

bulunan işyerlerinin tatil günlerinde çalışma ruhsatı büyükşehir belediyesi tarafından 

verilecek, dolayısıyla söz konusu harç büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil 

edilecektir.  

 

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar üzerinde 

bulunan binalarda yer alan işyerlerine ilişkin tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının 

hangi belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiği Yasa da belirtilmemekle beraber 

belediye sınırları dışında bulunan yerlerdeki müesseseler, tatil günlerinde çalışma izni 

almak amacıyla kendilerine en yakın belediyeye başvuracaklardır
31

. Dolayısıyla 

belediye sınırları dışında bulunan yerlerde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı tahsil etme 

yetkisi en yakın belediyeye aittir. 

 

15.2.3 Kaynak suları harcı 

 

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

belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu 

kaplara özel işaretler konulması, kaynak suları harcına tabidir. Kaynak suları harcını 

tahsil etme yetkisi, kaynak sularının denetimini yapan ve kaplara özel işaret koyan 

belediyeye aittir. 

 

15.2.4 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 
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yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul 

ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, tellallık harcına tabidir. 

 

Tellallık harcını tahsil etme yetkisi, hal, balıkhane veya mezat yerleri hangi belediye 

tarafından kurulup işletiliyorsa o belediyeye aittir. Örneğin, Mustafakemalpaşa 

Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen bir pazar yerine ait tellallık harcını tahsil etme 

yetkisi Mustafakemalpaşa belediyesine aittir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

kurulan ve işletilen toptancı haline ait harç ise Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil 

edilecektir
32

. 

 

15.2.5 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 tâbidir.  

 

Belediyeler tarafından kurulan mezbahalarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve 

sonrası muayenesine ilişkin harç, mezbahayı işleten belediye tarafından tahsil 

edilecektir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde mezbaha kurma ve işletme yetkisi 

5216 sayılı Kanunun 7/1-t maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesine ait olduğundan, 

harcı Büyükşehir Belediyesi tahsil edecektir.  

 

15.2.6 Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı 

 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca, ölçü aletlerinin belirli aralıklarla 

bakımının yapılması ve damgalanması gerekmektedir. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 

Yönetmeliği’ne göre, ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları 

tarafından yapılacaktır. 

 

Büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216 sayılı 

Kanunda, ölçüler ve ayar memurlukları oluşturmak ve 3516 sayılı Kanunda belirtilen 

periyodik muayene işlemlerini yapmak gibi bir görev verilmemiştir. Ölçüler ve ayar 

memurluklarının; İlçe Belediyeleri nezdinde oluşturulması ve ölçü ve tartı muayene 

harcının bu ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. 

 

15.2.7 Bina inşaat harcı 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve 

tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tâbidir.3194 

sayılı İmar Kanununun 21. maddesine göre, Kanunda belirtilen istisnalar hariç bütün 

yapılar için belediye ve valiliklerden yapı ruhsatı alınması gerekmektedir.  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, Büyükşehir Belediyelerinin görev ve 

sorumluluklarını belirleyen 7. maddesinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 

yapılacak yapılara inşaat ruhsatı vermesi gibi bir yetki bulunmamaktadır. 

 

15.2.8 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. 

Kayıt ve suret harcı, suretleri düzenleyen belediye tarafından tahsil edilecektir. 

 

15.2.9 İmar ile ilgili harçlar 

 

İmar mevzuatı gereğince, 

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde imar Kanununa göre ilk kez yapılan 

veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri Parselasyon Harcına 

b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları İfraz ve Tevhit Harcına, 

c) Proje tasdik işlemleri Plan ve Proje Tasdik Harcına, 
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d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile 

toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi 

Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına, 

f) Yapı kullanma izni verilmesi işlemi Yapı Kullanma İzni Harcına tabidir. 

 

Yukarıda belirtilen harçları tahsil etme yetkisi söz konusu iş ve işlemleri yapmakla 

Kanunlarca görevli olan ilçe belediyelerine aittir.  

 

15.2.10 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 2464 sayılı Kanunda ayrıca harca tabi 

tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler muayene, ruhsat ve rapor harcına tabidir. 

Söz konusu harcı tahsil etme yetkisi, ruhsat, rapor ve belgeyi düzenleyen belediye 

tarafından tahsil edilir. 

 

15.2.11 İşyeri açma izni harcı 

 

Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni 

harcına tabidir.5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi gereğince, 

gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek Büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda 

bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek de Büyükşehir 

Belediyesinin yetki alanına girmektedir. 

 

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerinin açılmasına ilişkin işyeri açma 

izni harcı Büyükşehir Belediyeleri tarafından tahsil edilecektir. 
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5126 sayılı Kanunun 7. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, sıhhi işyerleri 

ile 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırma ve denetleme görevi ilçe belediyelerine aittir. Söz konusu işyerlerine ait 

işyeri açma izni harcı ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilecektir. 

 

15.2.12 Harcamalara katılma payları 

 

Harcamalara katılma payları, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce yol, 

kanalizasyon ve su tesislerinin yapım, onarım veya ıslah faaliyetleri nedeniyle söz 

konusu faaliyetlerin yapıldığı bölgede bulunan gayrimenkullerin sahiplerinden alınan 

mali bir yükümlülüktür. Hizmetin yapıldığı bölgedeki gayrimenkullerin değeri arttığı 

yaklaşımı sonucunda alınması öngörülmüştür. 

 

Belediyelerce yeni yol açılması, mevcut yolların önemli ölçüde genişletilmesi, 

kaldırımların yenilenmesi veya kaldırım yapılması nedeniyle, inşa, tamir ve 

genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafından bulunan veya başka bir yola çıkışı 

olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden belediye meclis 

kararı ile yol harcamalarına katılım payı alınabilmektedir. Belediyelerin yol 

harcamalarına katılım payı alma zorunluluğu bulunmamaktadır.Belediyeler meclis 

kararı ile yol harcamalarına katılım payı alabilirler. 

 

5216 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi yetki alanındaki 

meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak 

görev ve yetki büyükşehir belediyesine verilmiştir. Bu yerlerde yolların inşa, tamir ve 

genişletilmesi nedeniyle belediye meclis kararına dayanarak yol harcamalarına katılım 

payı alma yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir. 
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15.3 Ücretler ve Paylar 

 

15.3.1 Park Ücretleri 

 

5216 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 

yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, büyükşehir belediyesinin 

yetkileri arasındadır. Büyükşehir belediyesinin yetki alanı dışındaki, dolayısıyla ilçe 

belediyelerinin yetki alanındaki tüm yol, cadde ve sokaklar üzerinde belirlenecek park 

yerlerini işletme yetkisi büyükşehir belediyesine aittir.  

Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin 

işletilmesi neticesinde elde edilecek gelirin yüzde 50 büyükşehir belediyesinin gelirleri 

arasındadır. Kalan yüzde 50 ise büyükşehir belediyesi sınırları dâhilindeki ilçe 

belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılacaktır
33

. 

 

15.3.2 Müze giriş ücretlerinden belediyelere aktarılacak paylar 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı milli saraylar hariç olmak üzere belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş 

ücretlerinin % 5’i, tahsil edildikleri ayı takip eden ayın 15. günü akşamına kadar 

müzenin bulunduğu yer belediyesine ödenmek zorundadır. Müzenin Büyükşehir 

Belediyesi sınırları dâhilinde olması durumunda söz konusu pay Büyükşehir 

Belediyesine ödenecektir. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen müze giriş 

ücreti paylarının %25’i Büyükşehir Belediyesinin geliri olacaktır. Kalan %75’lik kısım 

ise nüfusları oranında İlçe Belediyelerine dağıtılacaktır. 

 

15.3.3 Madenlerden belediyelere aktarılacak paylar 

 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 

yıllık satış tutarlarının %02’si nispetinde belediye payı ayrılması gerekmektedir. Bu 

pay, madenlere ilişkin Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi 

tarafından maden işletmesinin bulunduğu yer belediyesine ödenecektir.  

                                                           
33

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23./1-f Maddesi. 
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15.3.4 Büyükşehir belediyesi tesislerinde tahsil edilecek vergi ve harçlar 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 23. maddesinin “d” bendinde 

“büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme 

yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve 

harçlarının büyükşehir belediyesinin geliri olduğu hükme bağlanmıştır.  
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16. BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN PAY AKTARIMLARINI 

ZAMANINDA YAPMAMASI 

 

Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler 

ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su 

ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı 

kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin 

genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. 

Belediye gelirlerinin büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki dağılımı Ek-1’dedetaylı 

şekilde gösterilmiştir. 
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17. MERKEZİ BÜTÇEDEN BELEDİYELERE PAY DAĞITIMI 

 

6360 sayılı Kanun, merkezi bütçeden belediyelere dağıtılan payın miktar ve dağıtım 

usullerinde de önemli değişiklikler yapmıştır. Genel bütçe vergi gelirleri (GBVG) 

tahsilatı toplamının % 1,5’u büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere dağıtılacak. 

Bu tutarın % 80’i nüfusa göre, % 20’si ise gelişmişlik endeksine bağlı olarak 

paylaştırılacak. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının % 4,5’u ise büyükşehir 

ilçe belediyelerine dağıtılacak. Bu dağıtımda % 90 oranında nüfus, % 10 oranında da 

yüzölçümü dikkate alınacak. Büyükşehir ilçe belediyelerine tahsis edilecek bu payın % 

30’u bunların bağlı bulunduğu büyükşehir belediyesine aktarılacak, akaryakıttan alınan 

özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, büyükşehir sınırlarında tahsil edilen genel bütçe vergi 

gelirleri toplamının yüzde 6’sı da büyükşehir belediyelerinin gelirini oluşturan 

kalemlerden biri olacaktır. Bu % 6’lık payın % 60’ı doğrudan büyükşehir 

belediyelerinin hesaplarına gönderilirken, kalan yüzde 40’ın % 70’i nüfus ve % 30’u da 

yüzölçümü esaslarına göre dağıtıma tâbi tutulacak. 

 

 

Grafik17.1 Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının paylaşım oranları (%) 
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Yukarıda belirtildiği (grafik 17.1) üzere, 2008 yılında kabul edilen 5779 Sayılı 

Kanun ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından alınan pay % 11,50 iken,2014 yılı 

yürürlüğe giren 6360 sayılı kanunda bu oranın % 12.50 olarak yükseltilmiştir.  

 

Yeni dağıtım usulü belediyelerin gelirlerinde olumlu veya olumsuz farklılık 

yaratacaktır. Yeni gelir dağılımı konusunda TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı) tarafından geniş bir araştırma ve analiz yapılmıştır. 

 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı araştırmasına göre 6360 sayılı Kanun’la 

yaklaşık 56,5 milyonluk bir nüfusa hizmet edecek büyükşehir ve büyükşehir ilçe 

belediyeleri toplam yerel yönetim payının yüzde 81’ini alacak. Mevcut sisteme göre 

büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri yaklaşık 38 milyonluk bir nüfusa hizmet 

etmekte ve payların % 59’unu almaktadır. 

Merkezi bütçeye eklenecek mali yük olarak değerlendirildiğinde TEPAV araştırmasına 

göre paylardaki artışın toplam tutarı 3,1 milyar TL ve payların mali büyüklüğü ise % 12 

artış gösterecektir.  

 

Mevcut sistem ve yeni Kanunda öngörülen sistem iller bazında karşılaştırıldığında yeni 

büyükşehir olan illerin aldıkları paylar ilk sıralarda yer almaktadır. En çok kazanan ilk 

beş il yüzde değişim olarak sırasıyla Muğla (yüzde 90), Van (yüzde 77), Erzurum 

(yüzde 71), Balıkesir (yüzde 65) ve Tekirdağ’dır (yüzde 63). Payların artmasına rağmen 

İstanbul yüzde 4’lük bir kayıp yaşamakta, İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki değişim 

yüzde 5’in altında kalmaktadır. 

 

Merkezden transfer edilen payların, belediye ve özel idarelerin bütçe gelirleri içindeki 

oranı yüzde 48’den yüzde 54’e çıkarken, GSYİH içindeki payı da yüzde 1,93’ten yüzde 

2,20’ye çıkmaktadır (Ozansoy 2014). 
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18. 6360 SAYILI KANUN SONRASINDA BELEDİYE GELİRLERİNDEKİ 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

6360 sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı 

Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 14 yeni büyükşehir 

belediyesi kurulmuş, yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile birlikte büyükşehir 

belediyesi sayısı 30’a çıkmıştır. Büyükşehir olan illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliği 

kaldırılmış, bazı belde belediyeleri de tüzel kişilikleri sona ermiş, 27 yeni ilçe belediyesi 

kurulmuştur. Büyükşehir olan illerde orman köyleri dahil bütün köylerin tüzel kişiliği 

sona ererek mahalleye dönüştürülmüştür. Büyükşehir Belediyesinin sınırları mülki sınır 

olmuştur. 30.03.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belediye gelirlerinde 

birçok değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

 

18.1 Emlak Vergisi 

 

Daha önce büyükşehir kapsamı dışında iken büyükşehir kapsamına alınan yerlerde 

alınacak emlak vergisi ise iki katına çıkmıştır. Bina vergisi için meskenlerde %02, diğer 

binalarda %04; arsalarda %06, arazilerde %02 olarak uygulanacaktır.Tüzel kişiliği 

kaldırılan köylerde (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 2. maddesi 

ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil), 30.03.2014 

tarihinden itibaren alınması gereken emlak vergisi beş yıl süreyle alınmayacaktır. 

 

18.2 Çevre Temizlik Vergisi 

 

Büyükşehir Belediyesi kapsamına giren yerlerde Çevre Temizlik Vergisi, 2560 sayılı 

Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilecektir. 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, 

büyükşehirlerde tarife üzerinden %25 artırımlı olarak uygulanacaktır. Tüzel kişiliği 

kaldırılan köylerde (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2.maddesi ile 

köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil),30.03.2014 

tarihinden itibaren Çevre Temizlik Vergisi beş yıl süreyle alınmayacaktır. 
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18.3 Harçlar 

 

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 

2. maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil), 

30.03.2014 tarihinden itibaren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması 

gereken harçlar beş yıl süreyle alınmayacaktır. 

 

18.4 Yol Harcamalarına Katılma Payı 

 

Belediyelerin yol harcamalarına katılma payı alıp almama konusunda karar verme 

yetkisi belediye meclislerinindir. Belediye Meclisleri yol harcamalarına katılma payının 

alınmasına ya da alınmamasına karar verebilirler. 

 

06.12.2012 tarihinden önceki yol harcamaları, 06 Aralık 2012 tarihinden önce yolların 

inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle tarh edilmiş ya da edilmemiş yol harcamalara 

katılma paylarının tahsili zorunludur (Tarh edilmemiş olanların alınmayabileceğine dair 

maddeyi Anayasa Mahkemesi iptal edilmiştir). 

 

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde yol harcamalarına katılma payları, tüzel kişiliği 

kaldırılan köyün (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 2. maddesi ile 

köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil) bağlandığı 

belediyenin Belediye Meclisi, 06.12.2012 tarihinden sonraki dönemler için de yol 

harcamalarına katılma payının alınmasına karar vermişse, bu karar tüzel kişiliği 

kaldırılan köyde beş yıl süreyle geçersizdir. Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde beş yıl 

süreyle yol harcamalarına katılma payı alınmayacaktır. 

 

18.5 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 

 

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payının alınması zorunludur. Belediye 

Meclislerinin almama yetkisi yoktur. Ancak, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde (5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. maddesi ile köy tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil), 30.03.2014 tarihinden itibaren 
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alınması gereken Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı beş yıl süreyle 

alınmayacaktır. 

 

18.6 Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 

 

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payının alınması zorunludur. Belediye 

Meclislerinin almama yetkisi yoktur. Ancak, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde (5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 2. maddesi ile köy tüzel kişiliği 

kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil), 30.03.2014 tarihinden itibaren 

alınması gereken Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı beş yıl süreyle 

alınmayacaktır. 

 

18.7İçme Suyu Tarifesi 

 

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 

2. maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerler dâhil); içme 

ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini 

geçmeyecek şekilde belirlenecektir. 

 

18.8 Otopark Gelirleri 

 

İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil 

tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir 

belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve 5 yıllık imar programına göre hazırlanan 

kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve 

genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu amaç dışında kullanılamaz. 

 

18.9 Yeni Büyükşehir Kanunu (6360) Katı Atıklar  

 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
34

 katı atık üreticisi tarafından atılmak istenen ve 

toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde 

                                                           
34

 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi:14.03.1991 sayısı: 20814 yayınlanmıştır. 
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bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamuru (iri katı atık, evsel katı atık, 

bu yönetmelikte “katı atık” olarak anılmaktadır) olarak ifade edilmektedir. 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (g) bendinde ilçe belediyeleri  “Katı 

atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” ile sorumlu 

tutulmuşlardır. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.maddesinin j bendinde Büyükşehir 

Belediyelerinin katı atıklar ve çevre ile ilgili görevi şu şekilde tanımlanmıştır. 

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 

ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya 

işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli 

tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını 

toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. 

 

6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 8.bendinde “Bu Kanunla büyükşehir ilçe 

belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, 

ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye 

hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu 

hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine 

göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.” 
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Yeni Büyükşehir Kanunun ile katı atıkların toplanması ilçe belediyesinin, bertarafı 

büyükşehir belediyesinin yükümlülüğündedir. Yeni Büyükşehir Kanunu
35

 ile hafriyat 

atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 

hizmetler ilçe belediyesinden büyükşehir belediyesi sorumluluğuna geçmiştir.Tıbbi 

atıklara ilişkin hizmetler ilçe belediyesinin sorumluluğunda iken yeni kanun ile 

büyükşehir belediyesi sorumluluğuna geçmiştir. 

 

Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna getirilmesi, aktarma 

istasyonunun işletilmesi ilçe belediyesine ait iken yeni kanun ile katı atıkların kaynakta 

toplanması ve aktarma istasyonuna kadar getirilmesi hariç aktarma istasyonunun 

kurulması ve işletilmesi büyükşehir belediyesinin sorumlulukları arasındadır. 

 

6360 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3.bendinde “Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere 

bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel 

kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle 

olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır” ifadesi yer almaktadır. Bu 

maddeyle birlikte ilçelere yeni katılan mahallelerin katı atık (çöp) toplama, geri 

kazanılabilir atıkları değerlendirilmesine ait sorumluluklar il özel idarelerinden ilçe 

belediyelerine devredilmiştir. Her ne kadar tüzel kişiliği kaldırılan köy ve beldelerin 

araç ve ekipmanları ilçe ve büyükşehir belediyesine devredilmiş olsa da özellikle katı 

atık toplama için gerekli araç ve ekipman sağlanamamıştır. 

Yeni katılan mahallelerin ilçe merkezinden oldukça uzak mesafede bulunmaları, 

hayvancılığın yaygın olması sebebiyle hayvan atıklarının fazla olması, yeni kanun 

öncesinde büyük çoğunluğunun çöp toplama hizmeti almamış olmaları ilçe 

belediyelerine maddi ve sosyal problemleri beraberinde getirmiştir. 

 

Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak 

usul ve esaslara ilişkin yönetmelik gereği katı atıkların toplanması için ilçe 

belediyesinin harcamış olduğu maliyetler (konteynır, araç, personel, mazot, amortisman 

vb. maliyetler) ve büyükşehir belediyesinin aktarma istasyonu kurulması, işletilmesi ile 

                                                           
35

 12 Kasım 2012 tarihli6360 sayılı Kanun. 
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katı atıkların bertarafına ilişkin maliyetler hesaplanır. Yönetmelik gereği toplama ve 

bertaraf olarak iki ayrı maliyet çıkarılır.  

 

Genellikle su faturaları ile Büyükşehir Belediyeleri tarafından tahsil edilir. Sonrasında 

toplama ile ilgili kısım ilçe belediyesi hesabına aktarılır. Yeni kanun öncesi; İlçe 

belediyesi toplama ve bertarafı kendisi gerçekleştirdiğinden tüm maliyetleri hesaplar ve 

su tahsilatında kendisi yaptığından faturalandırmayı yapar ve tahsilatı gerçekleştirirdi. 

Şimdi Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarife ile ve su faturası üzerinden 

Büyükşehir Belediyesine bağlı SUKİ Tarafından tahsilât yapılmaktadır. Büyükşehir 

Belediyesi toplanan ücretleri İlçe Belediye’sine aktarmaktadır. 

 

46 seri no’lu belediye gelirleri kanunu genel tebliği gereği alınan Çevre ve Temizlik 

vergisi, yeni büyükşehir kanunu ile ilçe belediyesinden büyükşehir belediyesine geçen 

ilçelerde 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin beşinci fıkrasına göre %25 

artırılmış ve su aboneliği olanlardan su faturası ile diğerlerinden emlak vergisi tahsilatı 

sırasında tahsil edilmektedir. Yeni büyükşehir kanunundan önce alınan çevre ve 

temizlik vergisinin tamamı ilçe belediyesinin bütçesinde değerlendirilirken, 

bağlanmadan sonra %80’i ilçe belediyesinin %20’si büyükşehir belediyesinin 

bütçelerinde değerlendirilmektedir.  

 

18.10 Yollara ait görev yetki ve sorumluluklar 

 

Yol, sokak ve caddelere ilişkin Büyükşehir Belediyelerinin görevlerinin anlatıldığı 5216 

sayılı Kanunun7. maddesinin f bendinde; 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. 
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5216 sayılı kanunun 7. maddesinin (g) bendinde, 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.”Hükmü yer almaktadır. 

 

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili, 

büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. Yeni 

kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve 

kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler 

arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.Bu 

çerçevede hangi yoların büyükşehir belediyesi yetki ve sorumluluğunda olduğu 

büyükşehir belediye meclisince belirlenecektir. 

 

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.08.2014 tarihli karar no 721 esas no 

2014/167 sayılı kararı gereği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin,  2010 / 162 

Esas No ve 1022 Karar nolu, 2011 / 64 Esas No ve 112 Karar nolu ve 2012 / 117 Esas 

No ve 807 Karar nosu ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Gürsu, 

Kestel sınırları içerisinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında 

kalan Ana arterler belirlenmiştir. KGM 14. Bölge Müdürlüğü bakım ve onarım ağında 

kalan Devlet ve İl Yolları haricindeki diğer yollar, İlçe Belediye Başkanlığı 

sorumluluğunda kalmıştır. 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırları olacak şekilde genişlemiş ve 

halihazırda Büyükşehir sınırlarında yer almayan, Büyükorhan, Harmancık, İnegöl, 

İznik, Karacabey, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir İlçeleri de 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil olmuştur.6360 Sayılı Kanun istinaden 

Belediye sınırları içerisine giren 10 ilçede; 

a)  Yolun genişliği, 

b) Yolun kullanım kapasitesi, 
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c) Toplu taşıma aksı olup-olmadığı, 

d) Yolun sürekliliği (Bölgeler arasında bağlayıcı nitelikte yol olması),kriterleri 

dikkate alınarak incelenmiş olup; İnegöl İlçesi 160 Cadde ve Sokak, 121.003 

m,Yenişehir İlçesi 24 Cadde ve Sokak, 23.169 m, Karacabey İlçesi 13 Cadde 

ve Sokak, 11.830 m, Mustafa Kemalpaşa İlçesi 42 Cadde ve Sokak, 31.632 

m, Orhangazi ilçesi 40 Cadde ve Sokak, 25.264 m, İznik İlçesi 9 Cadde ve 

Sokak, 14.088 m, Orhaneli İlçesi 4 Cadde ve Sokak, 3.167 m, Keles İlçesi 2 

Cadde, 1.075 m, Büyükorhan İlçesi 1 Cadde,  692 m, Harmancık İlçesi 2 

Cadde,  1.770m, olmak üzere toplam; 297 Cadde ve Sokak 233.690 metre 

uzunluk olarak 10 ilçede belirlenen ana arter listeleri ve bilgi paftaları, 

Büyükşehir Belediyesi görev alanına dahil olmuştur. Dahil olan ana arterler 

aşağıda (Çizelge18.1) gösterilmiş olup, krokisi Ek-4’de verilmiştir. 
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Çizelge 18.1 Mustafakemalpaşa Ana Arterler  

Mustafakemalpaşa Ana Arterler 

Sn Cadde-Sokak Başlangıç Bitiş 
Uzunluk 

 (M) 

Mevcut  

Gen. 

Plan 

 Gen. 

1 18 Mart Cad. Ş.Adnan Yıldız Sk. Beşevler Cad. 1765 22,00 22,00 

2 Değirmen Sk. Bursa Cad. Çokal  Sk. 187 20,00 20,00 

3 Çokal Sk. Değirmen Sk. Kuzey Sk. 309 17,00 17,00 

4 Karacabey Cad. Kemalpaşa Cad. Akar Sk. 580 12,00 12,00 

5 Kemalpaşa Cad. Bursa Cad. Azatlı Cad. 220 14,00 14,00 

6 Azatlı Cad. Kemalpaşa Cad. 18 Mart Cad. 960 12,00 12,00 

7 Köprübaşı Cad. Balıkesir Cad. Cumhurluk Alanı 210 22,00 22,00 

8 Uluabatlı Hasan Bul. Balıkesir Cad. 14 Eylül Bul. 430 24,00 24,00 

9 14 Eylül Bul. Uluabatlı Hasan Bul. Bursa Cad. 545 24,00 24,00 

10 Rauf Denktaş Cad. Balıkesir Cad. Sanayi Cad. 701 20,00 20,00 

11 Rüştiye Cad. Yalıntaş Cad. Sanayi Cad. 815 22,00 22,00 

12 Sanayi Cad. Yalıntaş Cad. Fevzipaşa Cad. 1365 14,00 17,00 

13 Sadettin Sarcan Cad. Fevzipaşa Cad. Hurşit Peker Cad. 720 20,00 20,00 

14 İsmetpaşa Cad. Cumhurluk Alanı Beşevler Cad. 1060 15,00 15,00 

15 Yeni Bursa Cad. Yılmaz Sk. Eski Bursa Cad. 1579 12,00 25,00 

16 Kanalboyu Cad. Yeni Bursa Cad. Beşevler Cad. 880 5,00 20,00 

17 Eski Bursa Cad. Yeni Bursa Cad. Aralık Yolu 850 10,00 25,00 

18 Beşevler Cad. Bahar Sk. Kanalboyu Cad. 650 30,00 30,00 

19 Şahin Sk. Fidan Sk. Cumhuriyet Bulv. 345 21,00 21,00 

20 Esentepe Sk. 14 Eylül Bulv. Fidan Sk. 440 15,00 15,00 

21 Fidan Sk. Esentepe Sk. Hurşit Peker Cad. 180 15,00 15,00 

22 Hurşit Peker Cad. Fidan Sk. Cumhuriyet Bulv. 2000 17,00 17,00 

23 Osmangazi Cad. Sadettin Sarcan Cad. Balıkesir Yolu 1180 22,00 22,00 

24 Recep Yazıcıoğlu Cad. Atatürk Bulv. Osmangazi Cad. 1000 25,00 25,00 

25 Cevizli Cad. Atatürk Bulv. Çamlık Cad. 320 15,00 15,00 

26 Çamlık Cad. Ş.Ali Uzel Sk. Balıkesir Yolu 662 12,00 15,00 

27 Akasyalar Cad. Efe Sk. Çamlık Cad. 580 15,00 15,00 

28 24 Nolu Sk. 35 Sk. Akasyalar Cad. 205 15,00 15,00 

29 Küçük Sanayi Yolu 59 Nolu sk. Kıryolu sk. 1628 7,00 30,00 

30 Yalıntaş 2.Cad. K.Sanayi Yolu 2.Sk 461 20,00 20,00 

31 Tatkavaklı Beşevler Cad. K.sanayi yolu Atatürk Bulv. 200 *** 20,00 

32 Burhan Özfatura Cad. 18 Mart Cad. 18 Mart Cad. 675 15,00 15,00 

33 Kuzey Sk. Burhan Özfatura Cad. Burhan Özfatura Cad. 746 7,00 12,00 

34 Arapoğlu Sk. Okul Meydanı Kuzey Sk. 331 15,00 15,00 

35 Karaoğlan cad. İsmetpaşa Cad. Beşevler Cad. 719 15,00 15,00 

36 Stadyum Cad. Yeni Bursa Cad. İsmetpaşa Cad. 736 12,00 15,00 

37 Musa Uzel Cad. Yeni Bursa Cad. Ş.Tahsin Yunusoğlu Sk. 301 17,00 17,00 

38 Çaltılıbük Yolu Musa Uzel Cad. *** 477 10,00 20,00 

39 Ş.Tahsin Yunusoğlu Sk. Musa Uzel Cad. *** 650 10,00 15,00 

40 M.Kemalpaşa Cad. Devecikonak Cad. Kayabaşı Yolu 1450 20,00 20,00 

41 Kayabaşı Yolu M.Kemalpaşa Cad. Devecikonağı Cad. 1470 10,00 24,00 

42 Yılmaz Sk. Hacı Emin Sk. Yeni Bursa Cad. 160 15,00 17,00 

Kaynak: Anonim, 2015 Mustafakemalpaşa Belediyesi 
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19. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BURSA İLİ 

 

Bursa, tarihsel derinliği olan sanayi, ticaret ve turizm açısından önem arz eden bir 

şehirdir.  Eski adı: Yunanca Prussa veya Brusa’dır. Yapılan araştırmalar Bursa yöresinin 

M.Ö. 4000’lerden beri çeşitli yerleşimlere sahne olduğunu göstermektedir. Bu 

topraklara M.Ö. 13. yüzyıldan sonra Bitinler ve Misler yerleşmiştir. İlk çağda Bitinya 

ve Misya’nın komşu olduğu bir alanda yer alan yöre, M.Ö. 7. yüzyılda Lidya’nın, 

M.Ö.546’da da Perslerin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 334’e kadar süren Pers 

egemenliği boyunca Bitinyalılar kendi yöneticilerini seçme hakkına sahip olduklarından 

M.Ö. 328’de Bitinya Krallığı kurulmuştur. M.Ö. 230-182 arasında Bitinya kralı olan I. 

Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bursa adının da kentin o zamanki 

adı Prusa’dan kaynaklandığı sanılmaktadır. M.Ö. 74’te Roma’ya bağlanan Bitinya’nın 

başkenti Prusa’dan, Nikomedeia’ya (İzmit) taşınmıştır. Bursa, M.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra 14. yüzyıla kadar Bizans yönetiminde 

kalmıştır (Anonim 2015). 

 

Uzun çatışmalardan sonra 1326’da Orhan Bey Bursa’yı alarak Osmanlıların başkenti 

yapmıştır. Bursa’nın fethi ile kurulan Bursa Mehterhanesi1826 yılında Yeniçeriliğin 

kaldırılışıyla beraber kapatılmıştır. Bursa,1365’te Edirne’nin başkent yapılmasına kadar 

bu durumunu korumuş, İstanbul’un fethine kadar Osmanlıların en önemli merkezi 

olmuştur(Anonim 2015). 
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Şekil 19.1 Bursa İli Kaynak: Anonim 2015 

 

Kurtuluş Savaşı yıllarında çeşitli yörelerinde ayaklanmalar çıkan Bursa, 8 Temmuz 

1920’de Yunanlılarca işgal edilmiş; 11 Eylül 1922’deişgalden kurtulmuştur. 29 Ekim 

1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte Bursa şehri kültür, sanayi ve tarım merkezi 

olarak gelişmesini sürdürmüştür. 

 

Coğrafi konumu, tarımsal, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin 

çekiciliğini her dönem korumasını sağlamaktadır. Hızlı sanayileşme, göç ve nüfus artışı 

beraberinde çevre kirliliği, kaçak yapılaşma, işsizlik, suç oranının artması gibi dünyanın 

büyük metropollerine özgü birçok kentsel sorunu da doğurmuştur. Bu sorunlarla 

mücadele etmek için 1990’larda başlayan bir hareketle yerel, ulusal ve uluslararası 

kaynaklardan yararlanarak içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, eğitim, çevre kirliliği, 

güvenlik, sağlık ve istihdam gibi konularda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Sivil 

toplum örgütleri, özel sektör, üniversite ve vatandaşların giderek artan duyarlığına 

cevap verebilmek için yeni parklar, binalar, kültür merkezleri, çevresel yatırımlar ve 

kentsel düzenlemeler yapılmaktadır (Anonim 2015). 

 

 

 



83 

19.2 Bursa Büyükşehir Belediyesinin Tarihçesi 

 

27 Haziran 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çıkarılmış ve 

üç büyük kentin dışındaki sanayi merkezlerinde de Büyükşehir statüsüne geçilmesinin 

yasal altyapısı hazırlanmıştır. 18 Haziran 1987 tarih ve 3391 sayılı Bursa İli Merkezinde 

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer adıyla üç ilçe kurulması hakkında kanunun TBMM’de 

kabul edilmesiyle de, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, ancak merkezde 

oluşan üç ilçe belediyesi için gerekli hazırlıklara girişilmekle birlikte, meclis ve başkan 

seçimleri ilk kez 1989 yerel seçimlerinde yapılmıştır (Anonim 2015). 

 

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bursa Büyükşehir 

Belediyesinin sınırları genişlemiş ve Gemlik, Mudanya, Gürsu, Kestel ilçeleri içine 

katılmıştır.12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile Büyükşehir Belediyesinin sınırları genişleyip tüm il 

sınırları olmuştur. Tüm ilçeler büyükşehir sınırlarına dahil edilmiştir. Toplam 10İlçesi 

daha Büyükşehir sınırları içine katılmıştır. 

 

Coğrafi konum: Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında 

Marmara Denizinin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu2014 Yılı Genel Nüfus 

Tespit sonuçlarına göre 2.787.539 ile Türkiye’nin4. büyük kentidir. Bursa İli doğuda 

Bilecik, Adapazarı, kuzeyde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde 

Kütahya ve batıda Balıkesir İlleri ile çevrilidir(Anonim 2015). 

 

Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, 

iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizinin 

yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ’ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. 

Toplam yüzölçümü 10.819 km² olan Bursa’nın yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi 

Mustafakemalpaşa (1731 km² ), en küçük ilçesi ise Gürsu (118 km²)’dur.  

 



84 

Bursa ili topraklarının % 17’sini ovalar oluşturmaktadır. İl sınırları dahilinde Uluabat 

(1.134 km
2
) ve İznik (298 km

2
) gölleri bulunmaktadır. İlin önemli 

akarsuları;Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ’ın güney yamaçlarından doğan ve gene 

Uludağ’dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, 

Koca Dere, Kara Dere,Aksu Deresidir.Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar 

kaplamaktadır (Anonim 2015). 

 

Demografik yapı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2014 yılı sonuçlarına 

göre Bursa ilinin nüfusu 2.787.539‘a ulaşmıştır. Bu rakam ülke nüfusunun % 3,6’sını 

oluşturmaktadır. İlçeler arasında Osmangazi813.262 nüfusu ile en kalabalık ilçe 

olurken, Harmancık ilçesi 6.873 ile nüfusu en az olan ilçe olmuştur. Aşağıda (Çizelge 

19.1) Bursa İli’ndeki İlçelerinin nüfusları gösterilmiştir. 

 

Çizelge 19.1 Bursa İli’ndeki İlçelerinin Nüfusları 

Bursa İlindeki İlçelerinin Nüfusları 
  Toplam Erkek Kadın 

   
  

Türkiye - toplam nüfus 77.695.904 38.984.302 38.711.602 
   

  
Bursa - il nüfusu 2.787.539 1.394.715 1.392.824 

   
  

Bursa - il/ilçe merkezleri 
nüfusu 

2.787.539 1.394.715 1.392.824 
   

  

İl İlçe Belde/Köy Toplam Erkek Kadın 

Bursa 

Büyükorhan Şehir 11.396 5.647 5.749 

Gemlik Şehir 103.390 51.923 51.467 

Gürsu Şehir 74.827 37.881 36.946 

Harmancık Şehir 6.873 3.333 3.540 

İnegöl Şehir 242.232 122.005 120.227 

İznik Şehir 42.727 21.154 21.573 

Karacabey Şehir 80.594 40.286 40.308 

Keles Şehir 13.123 6.427 6.696 

Kestel Şehir 52.938 26.304 26.634 

Mudanya Şehir 80.385 39.519 40.866 

Mustafakemalpaşa Şehir 99.651 49.439 50.212 

Nilüfer Şehir 375.474 185.546 189.928 

Orhaneli Şehir 21.563 10.530 11.033 

Orhangazi Şehir 76.143 38.235 37.908 

Osmangazi Şehir 813.262 408.505 404.757 

Yenişehir Şehir 52.215 25.993 26.222 

Yıldırım Şehir 640.746 321.988 318.758 

        İl Toplamı 2.787.539 1.394.715 1.392.824 

Kaynak : Tüik, 2014, Yılı Veri Tabanı Erişim Tarihi: 25.03.2015. 

 

 

Bursa İli’nin ADNKS 2014 kayıtlarına göre nüfusu 2.787.539kişi, aldığı göç 80.717 

kişi, verdiği göç 65.027,net göç 15.690 ve net göç hızı 5,64 olmuştur (Çizelge 19.2). 
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  Çizelge 19.2 Bursa İlinin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç ve Net Göç Hızı (2008-2014) 

 

BURSA İlinin Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç Ve Net Göç Hızı,  

2008-2014 

 

İl 

Toplam nüfus  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Toplam 
71 517 

100 

72 561 

312 

73 722 

988 
74 724 269 

75 627 

384 

76 667 

864 
77 695 904 

Bursa 2 507 963 2 550 645 2 605 495 2 652 126 2 688 171 2 740 970 2 787 539 

Aldığı göç 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Toplam 2 273 492 2 236 981 2 360 079 2 420 181 2 317 814 2 534 279 2 681 275 

Bursa  82 964  66 615  72 640  74 243  67 736  75 518  80 717 

Verdiği göç 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Toplam 2 273 492 2 236 981 2 360 079 2 420 181 2 317 814 2 534 279 2 681 275 

Bursa  47 370  56 368  57 220  58 258  61 520  61 744  65 027 

Net göç 

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

   35 594  10 247  15 420  15 985  6 216  13 774  15 690 

       Net göç hızı  

  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

  14,3 4,0 5,9 6,0 2,3 5,0 5,6 

  Kaynak : TÜİK,2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2008-2014 

 

Sosyo-ekonomik yapı: Türkiye’nin 4. büyük kenti olan Bursa; otomotiv, tekstil, 

makine, gıda sanayi sektörlerinde söz sahibidir. Tarihte ilk havlu üretiminin Bursa’da 

gerçekleştiği söylenir. Halen de havlu üretimi ve ihracatı gerçekleştirilir. İpek üretimi ve 

bıçakçılık Bursa’nın eskiden dünyaca tanınmasını sağlamasına rağmen son yıllarda 

bitme noktasına gelmiştir. 

 

Bursa Kaplıcaları, Uludağ’ı, kestane şekeri, şeftalisi, havlusu ile meşhurdur.1961 

yılında kurulan Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi 

ile daha sonra oluşan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve özellikle İzmir ve Ankara 

yollarının çevresi Bursa’da sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerdir. Bursa’da otomotiv 

sanayi kuruluşları, otomobil, otobüs, tren vagonları ve bunlara ait yedek parçaların 

imalatını yapmakla birlikte, yurt içine ve yurt dışına satış yapmaktadır. Tofaş-Fiat, 

Oyak-Renault ve Karsan otomobil fabrikaları Bursa’da bulunmaktadır. Mobilya sanayi, 

İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Çilek, Donat, 

Weltew ve Ndesign gibi birçok ünlü mobilya firması İnegöl’de bulunmaktadır. 

Türkiye’deki birçok yerli tekstil markasının fabrikaları Bursa’da bulunur.Ayrıca tekstil 

sanayi olarak da Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri konumunda olan ilimizde, 
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Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi bulunmaktadır.Bursa, ülke ekonomisine 

sağladığı katma değer açısından İstanbul,Kocaeli ve İzmir’den sonra 4. sırada yer 

almaktadır(Anonim 2015). 
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20. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 

 

Miletos kolonisi olarak doğrudan Miletoslular tarafından mıyoksa Kyzikoslular veya 

Atinalılar tarafından mı kurulduğu kesinlik kazanmayan Miletopolis’in bölgenin ilk 

yerleşim birimi olduğu sanılmaktadır. Kaynakçalarda Miletopolis, göl kenarında bir 

yerleşim birimi olarak geçmektedir(Anonim 2015). 

 

Tahminlere göre zamanla göl suları bugünkü mecrasına çekilip Kirmasti Deresi, 

Debboy ve Tepebağlık bölgesini bugün regülatörün bulunduğu yerden yararak göle 

doğru akmaya başlayınca Kirmasti Şehri, Melde Bayırından bugün Lalaşahin Mahallesi 

olarak geçen bölgeye nakledilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Lalaşahin Bölgesine, 

Kirmasti (Kirmastorya) kasabası olarak yerleşmesi İS. 301-331 yılları arasında olduğu 

sanılmaktadır.Adının da Bizans döneminde kasabanın hâkimi (kadınyöneticisi) olan 

Kirmastorya’dan geldiği sanılmaktadır. Aynızamanda Kirmastorya’nın erkek kardeşi 

olan Mihaliç de bugün Karacabey olan Mihaliç bölgesinin hakimi idi (Anonim 2015). 

 

Bölgenin Osmanlılara katılması değişik kaynaklarda, değişik şekillerde anlatılmaktadır. 

Tacüttevarih’in birinci cildinin 48.sayfasında Orhan Bey, Karesi Hükümetini yıkmak 

üzereharekete geçtiği ve Kanolyas ve Vanolyas kalelerinin düşman elinden alınarak 

Kirmasti vilayetine girildiği; Kirmasti ve Mihaliç’in Hâkim ve Hakimesinin itaatlerini 

bildirmesi ile Osmanlı’ya geçtiği yazmaktadır. Solakza de tarihinin 31.sayfasında da 

olay benzer şekilde anlatılmış olup tarih olarak737 (1336) verilmiştir. Lalaşahin Paşa bu 

savaşta yer almamış olup Orhan Bey’in küçük oğlu Murat ile beraber Bursa’da olduğu 

sanılmaktadır.İlçe 1875 yılından önceye kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak 

geçer. 14 Mayıs 1881 de Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Sincan bucağı merkezi 

olan Kirmasti’nin ilçe olduğunu ilan eder. 01 Ağustos 1881’de Belediye Teşkilatı 

kurulur. (Anonim 2015) 24 Aralık 1922tarihinde İlçenin adı Belediye Meclisi’nin aldığı 

kararla Lalaşahin olmuştur. Fakat Edirne’de Lalaşahin adında başka bir ilçenin 

bulunması nedeniyle 24 Aralık 1922’de Belediye aldığı yeni bir kararla ilçenin adını 

Mustafakemalpaşa olarak değiştirmiştir (Anonim 2015). 
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20.1 Coğrafi Konumu 

 

Mustafakemalpaşa; gösterilen kuzeyde Ulubat Gölü, kuzeydoğusunda Nilüfer İlçesi, 

batısında Karacabey ve Susurluk, güneybatısında Kepsut, güneyde Dursunbey, 

doğusunda Orhaneli İlçeleri ile çevrili Bursa’ya bağlı bir ilçedir (Şekil 20.1 Anonim 

2015). 

 

 

Şekil 20.1 Bursa İli’nin İlçeleri Kaynak: Anonim 2015 

 

Batıda 28° 10’ ve doğuda 28°47’ doğu boylamları ile güneyde39°44’ ve kuzeyde 40°10’ 

kuzey enlemleri arasında yer alır.İlçe, merkezi içinden geçen Mustafakemalpaşa Çayı 

ile ikiye bölünür. Denizden yüksekliği ovada 25-40 m özellikle dağlık güney 

kısımlarında 400-500 m’dir. En yüksek ovası 1.336 mile Çataltepe’dir (Anonim 2015). 

 

Yüzölçümü:1731 km²ile Bursa ilinin en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesidir. Türkiye 

de ise yüzölçümü en büyük ilçe sıralamasında 48. sıradadır. 

 

İklim: Bölgenin iklimi Akdeniz-Karadeniz ikliminin geçiş özelliğini gösterir. Yazları 

sıcak ve kuraktır. Son yıllarda kış mevsiminde yaşanan yağış miktarında artış 

gözlenmektedir. 
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Bitki örtüsü: Mustafakemalpaşa’da 79.633 hektar ormanlık saha vardır. İlçe 

yüzölçümü 147.100 hektar olduğuna göre %60’ıormanlarla kaplıdır. Kalan %40 ise 

ovadır. Ormanlarda ibreli, yapraklı çam, meşe, ıhlamur, kavak ve karaağaç vardır 

(Anonim 2015). 

 

20.3 Kentsel Yapı 

 

Plan ve İmar Durumu;30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı kanun uygulamasından 

sonra Mustafakemalpaşa ilçesine 6 belde,104 köy bağlanmış ve merkez mahalleler ile 

birlikte mahalle sayısı 131’e ulaşmıştır. 21 adet merkez, 6 adet mahalleye dönüşen belde 

olmak üzere 27 adet Mahallenin Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.21 adet merkez 

mahallelere ait Uygulama İmar Planı%100 seviyede günceldir. Mahalleye dönüşen 

beldelerdeki Uygulama İmar Planı ortalama %65 seviyesindedir. Ayrıca mahalleye 

dönüşen 104 adet köyde Bursa İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve halen geçerli olan 

onaylı değişik ölçeklerde hazırlanan Köy Yerleşik Alan Planı bulunmaktadır (Anonim 

2015). 

 

20.4 İlçe Ekonomisi 

 

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Buğday, patates, mısır, şekerpancarı, 

arpa, üzüm, fasulye yetiştirilir. Hayvancılık alanında merinos koyunu ve sığır 

yetiştiriciliği yapılır. Uluabat Gölü’nde tatlı su balıkçılığı da yapılmaktadır. Karacalar 

için koruma ve üretme alanı kurulmuştur. İlçede bor mineralleri, linyit yatakları, maden 

suyu kaynakları bulunur. Mustafakemalpaşa’da bir Organize Sanayi Bölgesi, dört gıda 

sanayi kuruluşu, yedi un fabrikası, iki yem fabrikası, yirmiyedi süt ve süt mamulleri 

işletmesi ile 280 Sayılı Mustafakemalpaşa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 

bulunmaktadır(Anonim 2015). 

 

20.5 İlçe nüfus verileri 

İlçemim mahalle bazında 2014 nüfus verileri incelendiğinde; nüfus yoğunluğunun 

büyük ölçüde farklılık gösterdiği, ancak artış hızının hemen hemen aynı düzeyde olduğu 

ifade edilebilir (Çizelge 20.1). 
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Çizelge 20.1 Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesinin Mahalle Nüfusları 2014 

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesinin Mahalle Nüfusları 2014 

S.No Mahalle Toplam 
 

S.No Mahalle Toplam 

1 Adaköy 356 
 

44 Eskibalçık 109 

2 Adalet 65 
 

45 Eskikızılelma 334 

3 Ağaçlı 36 
 

46 Fevzidede 1.037 

4 Akarca 72 
 

47 Fındıcak 64 

5 Akçapınar 117 
 

48 Garipçetekke 19 

6 Alacaat 89 
 

49 Güller 133 

7 Aliseydi 176 
 

50 Güllüce 848 

8 Alpağut 555 
 

51 Gündoğdu 180 

9 Aralık 228 
 

52 Güveçdere 76 

10 Aşağıbalı 48 
 

53 Güvem 164 

11 Atariye 2.048 
 

54 Hacıahmet 242 

12 Atatürk 2.914 
 

55 Hacıali 119 

13 Ayaz 362 
 

56 Hamidiye 5.331 

14 Bahariye 177 
 

57 Hamidiye (Merkez) 107 

15 Barış 1.599 
 

58 Hamzabey 3.516 

16 Behram 214 
 

59 Hisaraltı 121 

17 Boğaz 84 
 

60 Işıklar 40 

18 Bostandere 201 
 

61 İlyasçılar 152 

19 Bük 218 
 

62 İncealipınar 204 

20 Camandar 122 
 

63 İncilipınar 232 

21 Cumhuriyet 2.295 
 

64 Kabulbaba 180 

22 Çakallar 95 
 

65 Kadirçeşme 96 

23 Çaltılıbük 293 
 

66 Kapaklıoluk 112 

24 Çamlıca 150 
 

67 Karacalar 64 

25 Çardakbelen 184 
 

68 Karaköy 260 

26 Çavuş 99 
 

69 Karaoğlan 729 

27 Çeltikçi 1.090 
 

70 Karaorman 309 

28 Çırpan 2.889 
 

71 Karapınar 179 

29 Çiviliçam 117 
 

72 Kayabaşı 234 

30 Çömlekçi 47 
 

73 Kazanpınar 42 

31 Çördük 293 
 

74 Keltaş 77 

32 Dallıca 107 
 

75 Kestelek 261 

33 Demirdere 230 
 

76 Killik 222 

34 Demireli 357 
 

77 Kocakoru 72 

35 Dere 1.034 
 

78 Kosova 277 

36 Derecik 240 
 

79 Koşuboğazı 804 

37 Derekadı 118 
 

80 Kömürcükadı 142 

38 Devecikonağı 213 
 

81 Körekem 264 

39 Doğanalan 151 
 

82 Kösehoroz 242 

40 Doğancı 216 
 

83 Kumkadı 632 

41 Dorak 115 
 

84 Kurşunlu 267 

42 Döllük 63 
 

85 Lalaşahin 2.981 

43 Durumtay 280 
 

86 Lütfiye 130 
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S.No Mahalle Toplam 
 

S.No Mahalle Toplam 

87 Melik 209 
 

121 Yenibalçık 119 

88 Muradiyesarnıç 218 
 

122 Yenice 386 

89 Ocaklı 428 
 

123 Yenidere 1.834 

90 Onaç 154 
 

124 Yenikızılelma 95 

91 Orhaniye 117 
 

125 Yeşilova 1.302 

92 Ormankadı 831 
 

126 Yoncaağaç 126 

93 Orta 2.283 
 

127 Yukarıbalı 117 

94 Osmaniye 55 
 

128 Yumurcaklı 255 

95 Ovaazatlı 1.159 
 

129 Yunus Emre 2.632 

96 Ömeraltı 66 
 

130 Yüzbaşı Sabribey 322 

97 Paşalar 491 
 

131 Züferbey 1.884 

98 Sarımustafalar 36 
 

  Toplam 75873 

99 Selimiye 2.605 
    

100 Sincansarnıç 321 
    

101 Soğucak 92 
    

102 Soğukpınar 144 
    

103 Söğütalan 237 
    

104 Sünlük 393 
    

105 Şapçı 170 
    

106 Şehriman 171 
    

107 Şerefiye 284 
    

108 Şevketiye 1.121 
    

109 Şeyhmüftü 1.712 
    

110 Taşköprü 98 
    

111 Taşpınar 919 
    

112 Tatkavaklı 3.067 
    

113 Tepecik 1.249 
    

114 Tırnova 22 
    

115 Uğurlupınar 151 
    

116 Üçbeyli 178 
    

117 Vıraca 1.348 
    

118 Yalıntaş 3.997 
    

119 Yamanlı 449 
    

120 Yaylaçayır 65 
    

Kaynak : Tüik, 2014 Yılı Veri Tabanı 

 

Mustafakemalpaşa İlçesinin Mahalle bazlı nüfus dağılımı belirtilmiş olup, 131 adet 

Mahalleden oluşmaktadır. En kalabalık nüfusa sahip Mahallesi Yalıntaş ve en düşük 

nüfuslu Mahallesi ise Garipçe Tekke Mahallesi olmuştur (Çizelge 20.1).
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21. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MUSTAFAKEMALPAŞA 

BELEDİYESİ 2005-2014 GELİR-GİDER DURUMU 

 

Bu araştırmanın temel hipotezi “büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev ve 

hizmetleri ile gelirlerinin uyumlu olmadığı” olup, özellikle seçilmiş büyükşehir 

belediyesi ve ilçe belediyesinin son 10 yıllık döneme ilişkin gelir–giderlerinin kesin 

hesap cetvellerinin analizi ile görev ve yetki alanları ve nüfus genişlemesi 

karşılaştırmalı olarak irdelenmiş ve sonuç olarak özellikle büyükşehir belediyelerinin 

hizmet alanlarının hızla genişlemesine karşın, gelir artışının yetersiz olduğu ortaya 

konulmuştur. Çalışmanın temel hipotezinin test etmek için kullanılan veriler; Bursa 

Büyükşehir Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 dönemi kesin 

hesap cetvellerinden alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi 1987 yılında kurulmuş, 

otuz yıllık bir belediye olup, Mustafakemalpaşa Belediyesi 1881 yılında kurulmuş 6360 

sayılı kanun ile 2014 yılından itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesi 

olmuştur.  

 

İnceleme sonuçlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılında belediye 

gelirleri, belediye giderlerine denk ve 2007 yılında gider fazla gözükmekte olup, bunun 

temel nedeni; Bursaray Uludağ Üniversitesi etabının yapımı için gerekli olan 

finansmanın dış kaynak ile karşılanmasının neden ile artan borç yükü olduğu 

görülmektedir.  

 

2009 yılında (Grafik 21.1) görüldüğü üzere gelir ve gider de büyük düşüş dikkati 

çekmekte olup, 2008 yılındaki krizin etkileri 2009 yılında görüldüğü üzere bundan 

kaynaklanmaktadır. İncelenen diğer yıllar olan 2010, 2011 ve 2012 yılında gelirlerin 

giderlerden eksik olduğu görülmektedir. Giderin fazla olmasının sebebi de borçlanarak 

yatırım yapmaktan kaynaklanmaktadır. 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında giderin 

fazla olması bütçe gelirlerinden fazla yatırım yapılmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç 

olarak yatırımların borçlanma ile finanse edildiği ifade edilebilir.  
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Grafik 21.1 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Gider Değişimi 

 

 

Grafik 21.2 Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Gider Değişimi 
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Grafik 21.3 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Giderleri 

 

 

Grafik 21.4 Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Giderleri 
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2014 yılı seçim yılı ve 6360 sayılı Kanunun uygulanmaya başlandığı yıl olmuştur. 

Kanun ile beraber gelirlerin arttırılması söz konusu olmuştur. Merkezi idareden 

aktarılan pay % 5’den % 6’ya çıkmıştır. İller Bankası’ndan alınan pay % 2,85’den, % 

4,5’a çıkmış ve % 80 dolayında artış olduğu görünse de sonucun farklı olduğu 

vurgulanmalıdır. Büyükşehir payı % 15-20 arasında artmış ve % 30 civarında da İller 

Bankası payı artış göstermiştir. 2014 yılında borçlanma ile yapılması planlanan işleri 

2015 yılına kalmıştır. 2014 yılında seçim girmesiyle iş programında gecikme 

yaşanmıştır. Gelirlerde hükümetin yaptığı artışile 2014 yılında gelir gider den fazla 

olmuştur. Büyükşehir Belediyesinin en yüksek geliri merkezden alınan paylarda 

oluşmaktadır. Merkezden gelen bu pay gelmezse hizmetler yapılamaz durumda olduğu 

görülmektedir (Çal 2015). 

 

Belediye ancak faaliyetler yaparak gelir elde edebilir. Belediye gelirleri kanununda alt 

üst sınır belirleme yetkisini Anayasası Mahkemesi iptal etmiştir. Büyükşehir 

Belediyesinde özgelirlerin neden düşük olduğu sebeplerinden en önemlisi yetkinin 

olmadığından anlaşılmaktadır. 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şirketleri, kazanç sağlayabilmeleri bu şirketlerin ne 

yaptığına bakmak gerekmektedir. Ulaşım belediyenin tekeline verilmiş, kar elde etmek 

istenirse halkın mağdur olacağı düşünülmüş ve özellikle alt gelir grubu kişilerin toplu 

taşımadan kolay yararlanmalarına hizmet edilmek istenmiştir. Bu amaçla kurulan 

şirketlerin zarar etmesi nedeni ile finansman gereksinimi veya görev zararının 

karşılanması belediye tarafından üstlenilmiştir. Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

2002-2009 döneminde yedi yıl boyunca ulaşım şirketinden gelir fazlası elde etmiştir. 

Ancak büyük yatırım projelerinin başlaması ve sermayenin geri dönüş süresinin 

uzaması nedeni ile gelir-gider dengesinin kurulması güçleşmiş ve zaman içinde zarar 

büyümüştür. 2003 – 2009 döneminde yedi yıl boyunca 140 milyon TL gelir elde 

edilmiştir. Ortalama her yıl faizi ile birlikte sermaye yatırımı ile ilgili geri ödeme ve 

borç faizi düşüldüğünde gelirler, toplam giderleri karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Ancak yapılan yatırımın ekonomik ve toplumsal faydasının gözden uzak tutulması 

gerektiği açıktır (Çalı 2015). 
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Belediyelerde şirketlerle gelir elde edilebilmekte, ancak şirket kuruluşu ve yönetimi de 

belirli kurallara bağlıdır. Örneğin, Bursa’da mevcut yeraltı sularının işletilmesi için 

şirket kurulması düşünülebilir. Bu tür kaynakları doğrudan kiraya vermek yerine 

belediye kendisi çalıştırabilir, kaynak suyu, kullanma ve sulama suyu arz edebilir ve 

hatta enerji üretimi yapabilir. Bursa Büyükşehir Belediyesi çöp sahasından metan gazı 

yakarak enerji üretmekle ilgili ihale yapmış ve Büyükşehir Belediyesi yapılan ihale 

bedelinin % 41’inialmaktadır.Belediye bu işi kendi olanakları ile yapmış olsa idi çok 

daha fazla gelir elde edebilmesi mümkün olurdu. Piyasa mevcut olduğundan, satış riski 

bulunmamakta ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
36

hatları ile dağıtım şirketlerine enerji 

verilerek pazarlama yapılabilmektedir. Belediye şirket kurmak zor, ancak işletilmesi ve 

iş yapma nispeten kolay olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 A.Ş.Anonim Şirket. 
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Grafik 21.5 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Kalemlerinin % Dağılımı 

 

Grafik 21.6 Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gider Kalemlerinin % Dağılımı 
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Grafik 21.7 Mustafakemalpaşa belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gelir Kalemlerinin % Dağılımı 

 

Grafik 21.8 Mustafakemalpaşa belediyesinin 2005-2014 Yıllarındaki Gider Kalemlerinin % Dağılımı 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005-2014 tarihleri arası gelir kesin hesap cetvellerinin 

ekonomik sınıflamanın birinci düzeyleri aşağıda verilmiştir (Çizelge 21.1)
37

: 

 

Çizelge 21.1 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005-2014 Tarihleri Arası Gelirleri 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplam gelirleri içinde merkezi idareden alınan payın 

% 64,30 olduğu ve en büyük gelir kaleminin merkezi idareden gelen paydan oluştuğu 

görülmektedir. Belediyenin toplam gelirleri içinde özgelirlerin payının % 35,70 olduğu 

saptanmış olup, belediyenin gelir oluşturma imkanının sınırlı olduğu ve bunun da mali 

özerkliğin önündeki engellerin başında geldiği vurgulanmalıdır.  
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 Ek-1’de ayrıntılı dökümü incelenebilir. 

Gelir Türü Tutar (TL) Oran (%) 

Vergi Gelirleri 592.776.471,32 10,47 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.035.784.345,19 18,30 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 94.173.632,59 1,66 

Diğer Gelirler 3.639.455.500,02 64,30 

Sermaye Gelirleri 300.198.387,60 5,30 

Alacaklardan Tahsilât 10.970.541,00 0,19 

Red ve İadeler(-) -13.261.974,77 -0,23 

TOPLAM GELİRLER 5.660.096.902,95 100,00 
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Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 dönemindeki gelir kesin hesap 

cetvellerinin ekonomik sınıflamanın birinci düzeyine göre incelemesi yapılmıştır
38

: İlçe 

belediyesinin toplam geliri içinde merkezi idareden alınan payın oranı % 35 ve 

özgelirlerin payı ise % 65 olmuştur. İlçe belediyelerinin emlak vergisi, ruhsat ve 

gelirleri nedeni ile özgelirlerin payının yüksek olması doğaldır. Ancak ülke genelinde 

bütün belediyelerin özgelirlerin belirtilen oranda yüksek olmadığı görülmektedir. 

 

Çizelge 21.2 Mustafakemalpaşa Belediyesi 2005-2014 Tarihleri Arası Geliri 

 

 

Mustafakemalpaşa Belediyesi gelirleri içinde taşınmaz gelirlerinin yüksek pay aldığı 

görülmektedir
39

. İlçe belediyesinin kaynakları yeterli olmadığından, en kolay gelir elde 

etme yolunu taşınmaz satışlarından sağlanan gelir oluşturmaktadır. Ancak taşınmaz 

satışı ile bir defa gelir sağlanırken, kiralama, irtifak hakkı ve diğer yollarla uzun süre 

gelir sağlama olanağının olduğu gözden uzak tutulmaktadır. İlçelerin merkezden aldığı 

payların düşüklüğü ve büyükşehirlerin paylarının nispeten yüksek olması, ilçeleri 

zorunlu olarak taşınmaz satışı gibi kolay yollara teşvik etmektedir. Büyükşehir ilçe 

belediyesinin küçük ölçekli işler yapması ve büyükşehirlerinde büyük yatırım 

projelerini yürütmesi mevzuatta açıkça tanımlanmış, görev ve yetki çatışması asgari 

düzeye çekilmiştir. İlçe belediyesinin büyük ölçekli önemli görevi bulunmamaktadır. 

                                                           
38

 Ek-1’de ayrıntılı dökümü incelenebilir. 
39

 Cavit ÇALI Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ile 21.05.2015tarihinde 

yapılan görüşme. 

Gelir Türü Tutar ( TL) (Oran %) 

Vergi Gelirleri 36.813.106,78 11,54 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 166.647.115,96 52,24 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.596.657,89 0,50 

Diğer Gelirler 111.723.553,95 35,02 

Sermaye Gelirleri 3.447.176,69 1,08 

Alacaklardan Tahsilât 0,00 0,00 

Red ve İadeler(-) 1.198.280,25 -0,38 

TOPLAM GELİRLER 319.029.331,02 100,00 
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Ana cadde ve sokaklar büyükşehir belediyesi sorumluluğunda, su ve kanalizasyon işleri 

büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunmaktadır. İlçe belediyesinin temizlik, 

yardım, kültür ve sosyal işler gibi işleri gibi alanlara yoğunlaşmaları beklenmektedir.  

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005-2014 dönemi gider kesin hesap cetvelleri de 

ekonomik sınıflamanın birinci düzeylerine göre irdelenmiş
40

 ve ulaşılan sonuçlar 

aşağıda sunulmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam giderleri içinde en 

yüksek gider kalemini sermaye giderleri % 46,23 pay ile oluşturmaktadır. Büyükşehir 

Belediyelerinin büyük ölçekli yatırım yapması gerektiğinden, sorumluluk alanındaki 

artışa bağlı olarak daha fazla sermaye harcamasının yapılması ve doğal olarak sabit 

giderlerin yükselmesi kaçınılmazdır. Artan büyük ölçekli sabit sermaye yatırımları, bir 

taraftan yatırım bütçesinde büyüme ve uzun dönemde kent ekonomisine olumlu katkı 

yapmakta iken, diğer taraftan artan giderler yoluyla başka alanlardan tasarruf 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

Çizelge 21.3 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2005-2014 tarihleri arası giderleri 
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Ek-2’da ayrıntılı dökümü incelenebilir. 

Gider Türü Tutar (TL) Oran (%) 

Personel Giderleri 745.862.687,20 TL 11,82 

Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim Gid. 116.818.381,14 TL 1,85 

Mal Ve Hizmet Alımları  1.631.265.620,34 TL 25,85 

Faiz Giderleri 363.379.083,89 TL 5,76 

Cari Transferler 319.764.690,27 TL 5,07 

Sermaye Giderleri 2.916.841.194,72 TL 46,23 

Sermaye Transferleri 119.175.881,01 TL 1,89 

Yedek Ödenek 0,00 TL 0,00 

Borç Ödemeleri 96.674.830,57 TL 1,53 

TOPLAM GİDER 6.309.782.369,14 TL 100,00 
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Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 dönemi gider kesin hesap cetvellerinin 

ekonomik sınıflamanın birinci düzeylerine göre incelemesi de aşağıda verilmiştir 
41

: 

 

 Çizelge 21.4 Mustafakemalpaşa Belediyesi 2005-2014 tarihleri arası giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İncelenen ilçe belediyesinin toplam giderleri içinde en yüksek gider kalemi, mal ve 

hizmet alımları (% 71,04)’dan oluşmaktadır. Hizmet alım yöntemi ile çalışan personel 

bütçe de müteahhitlik hizmetleri ödeneğinden karşılanmaktadır. Bunun anlamı ise 

personel giderlerinin söz konusu ödenek kaleminden sağlanması nedeni ile gerçekleşen 

harcama tutarının gerçekçi olmaması veya gerçekleşen rakamdan çok daha düşük 

düzeyde olmasıdır (Çizelge 21.4).  

 

 

                                                           
41

Ek-2’de ayrıntılı dökümü incelenebilir. 

Gider Türü Tutar ( TL) (Oran %) 

Personel Giderleri  44.582.733,52 TL 13,87 

Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim Gid. 6.051.314,42 TL 1,88 

Mal ve Hizmet Alımları   228.370.376,00 TL 71,04 

Faiz Giderleri  1.485.893,48 TL 0,46 

Cari Transferler 13.280.615,93 TL 4,13 

Sermaye Giderleri 27.715.442,90 TL 8,62 

Sermaye Transferleri 0,00 TL 0,00 

Yedek Ödenek 0,00 TL 0,00 

Borç Ödemeleri 0,00 TL 0,00 

TOPLAM GİDER 321.486.376,25 TL 100,00 
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Grafik 21.9 Mustafakemalpaşa Belediyesinin 2005-2014 dönemindeki gelir kalemlerinin dağılımı 

 

Mustafakemalpaşa Belediyesinin teşebbüs ve mülkiyet gelir kalemi, 2005 yılında 

itibaren artış göstermiş ve bu eğilim 2014 yılına kadar devam etmiştir. Diğer gelirlerde 

ise, merkezden alınan payların etkisi açıkça görülmektedir (Grafik 21.13). 

 

-10.000.000,00 TL

0,00 TL

10.000.000,00 TL

20.000.000,00 TL

30.000.000,00 TL

40.000.000,00 TL

50.000.000,00 TL

60.000.000,00 TL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MKP GELİR KALEMLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL) 

Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat

Red ve İadeler (-)



104 

 

Grafik 21.10 Bursa büyükşehir Belediyesinin 2005-2014 dönemindeki gelir kalemlerinin dağılımı 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2005 yılından 2014 yılına kadar diğer gelir kaleminin 

payı hızla yükselmiş olup, bunun sebebi ise genel bütçe vergi gelirlerinden alınan 

paylardır. Bu pay 2014 yılında %1,5 daha artmış olup, bu artışın yeterli olmadığı 

vurgulanmalıdır. 
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Grafik 21.11 Türkiye’de Gelirlerin Oransal Dağılımı (2014) 

Kaynak: H. Güngör, Yerel Vergileme Sempozyumu, 2015, İstanbul. 

 

Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin genel bütçeden aldığı payı % 75 olup, özgelirleri 

ise % 25 dolayındadır. İl belediyelerinin genel bütçeden aldığı payı % 57 ve özgelirlerin 

payı ise  % 43 olmuştur. İlçe belediyelerinin genel bütçeden aldığı payı % 44 ve 

özgelirleri ise % 56 dolayında gerçekleşmiştir. Su ve kanalizasyon idareleri genel 

bütçeden aldığı payı % 10 ve özgelirleri ise % 90 olduğu görülmektedir. 

 

 

Grafik 21.12 ÖrnekBüyükşehir İlçe Belediyesi gelir karşılaştırması (%) 2014 (Güngör 2015) 
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Türkiye’de bütün belediyelerin gelir durumu
42

, genel bütçeden alınan payı % 59 ve 

özgelir oranı ise % 41dolayında olmuştur. Belediyelerin gelir kaynakları özeti aşağıda 

gösterilmiştir (Çizelge 21.5). Bu sonuç belediyelerde özgelir oluşturmanın zorunlu 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Çizelge 21.5 Türkiye’de Belediyelerin Gelirleri
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2014 (9 aylık verilere göre 12 aylık tahmini tutarlardır.) 
43

Not: Su ve kanalizasyon idareleri hariçtir. 

Gelir Türü Tutar (Bin TL) Oran (%) 

Genel Bütçe Payı 32.343.189 59,00 

Özgelir 22.815.723 41,00 

Toplam (Bin TL) 55.158.912 100,00 
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22. BÜYÜKŞEHİR - İLÇE BELEDİYELERİ HİZMET VE GELİRLERİNİN  

      DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Günümüzde 30 büyük kentte kurulmuş bulunan büyükşehir yönetimlerinin dayandığı 

modelin, Türkiye’de 35-40 yıldan beri çözüm aranan bir gereksinimi karşılamak için 

oluşturulduğu açıktır(Keleş 2012).1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 127. maddesinin 

verdiği yetkiyle kurulan büyükşehir yönetimlerinin yararları konusunda genellikle bir 

görüş birliği vardır. Sistemin esas olarak oturduğu Büyükşehir Belediyelerinin misyonu 

büyük ölçekli hizmetlerin yürütülmesindeki görev alanları olduğu görülmektedir.  

 

Yerel yönetimlerde 2000 yılından itibaren yapılan yasal değişikliklerle köklü 

değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir. Türkiye’deki yönetim sistemi üniter sistem 

olduğundan yapılan yasal değişiklikler merkeze bağlılığı güçlendirmiştir. Ancak bu 

durum arzu edilen yerel yönetimlerin idari, mali özerkliğinden uzak bir anlayış olduğu 

kuşkusuzdur.  

 

5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun uygulama yönetmeliği boşluğu olduğundan, alan ve 

yetki çatışması muhtemel olup, özellikle Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri arasında 

olmaktadır. Örneğin, Belediye sınırları içinde bulunan herhangi bir yerde satış yapmak 

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

işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir
44

.İşgal Harcı Büyükşehir Belediyesinin gelirleri 

arasında yer almamaktadır
45

.Büyükşehrin sorumlu olduğu alanlarda işgal harcını hangi 

belediye (büyükşehir belediyesi mi?ilçe belediyesi mi?)tahsil edecektir?. Ancak yasada 

tam belli olmamakla beraber işgal harcını İlçe Belediyesinin tahsil etmesi 

gerekmektedir. 

 

Merkezi yönetimlerin görevlerinin yapılması belediyeler için çok önemli bir görev 

sayılarak istekle yerine getirmeleri çok iyi, ancak ekonomik anlamda gidere sebebiyet 

vermektedir. Örneğin, İŞKUR
46

 merkezi yönetim kurumu olup Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. Ancak Belediyeler İŞKUR hizmetlerini kendisinin asli 

görevi gibi yapmaktadır. Personel giderlerini, ofis giderlerini belediye karşılamaktadır. 

                                                           
44

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52. maddesi. 
45

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 63. maddesi. 
46

 İŞKUR -Türkiye İş Kurumu 
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Büyükşehir ve ilçe belediyesinin görevleri Çizelge 8.1’de ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. 

Ancak bu çizelge incelendiğinde hem Büyükşehir Belediyesinin görevi, hem de İlçe 

Belediyesinin görevleri arasında aynı olanlar vardır. Örneğin, Mustafakemalpaşa 

Belediyesi 5393 sayılı Kanun gereği yapılan protokolle Uğur Böceği ve Kültür 

Merkezleri adı altında mesleki eğitim ve gelişim kurs merkezleri vermektedir. Kurs 

merkezlerinin sayısı da epeyce fazladır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde BUSMEK
47

 

adı altında aynı kanun ve 5216 sayılı Kanunun verdiği yetkisi ile mesleki eğitim ve 

gelişim kurs hizmetini ilçede vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim 

Merkezi’nde de mesleki eğitim ve gelişim kursları düzenlenmektedir. 

Mustafakemalpaşa İlçesi’nde aynı konuda üç faklı kurumun görev yaptığı 

görülmektedir. Bu iyi bir örnek olmakla ancak iktisadi anlamda düşünüldüğünde bunun 

belediyeye bir maliyeti olacaktır. 

 

12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ise, otuz ildeki bütün köylerin köy tüzel 

kişiliğini kaldırarak bunları mahalleye dönüştürmekte ve bu mahalleleri de bir 

büyükşehir belediyesi içinde yer alan bir ilçe belediyesine bağlanmaktadır. Ancak bu 

mahalleler şehir merkezinden 100-150 kilometre uzakta bir yerleşim yeri olarak 

kalmaya devam etmektedir. Hâlâ bu mahallerde yaşayan insanların orada yaşamaktan 

kaynaklanan ortak ihtiyaçları da şehirde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarından farklı 

olarak varlığını sürdürmektedir. Örneğin,yetiştirdikleri sığır ve koyun gibi hayvanlarını 

sulamak için kuyu, sıvat yeri ve çeşmeye olan ihtiyaçları sürmektedir. Hukuken, bir 

şehrin mahallesi hâline dönüşen bu bölgelerdeki insanların ineklerini sulamak için artık 

kuyu açmak veya çeşme yapmak gibi bir yetkileri yoktur. Artık tüzel kişilikleri, hak ve 

fiil ehliyetleri, karar alma yetkileri bulunmamaktadır. Bundan böyle bu insanların 

hayvanlarını sulamak için çeşmeye ihtiyaçları olup olmadığına onlarca kilometre ötede 

olan Büyükşehir Belediye yönetimleri karar verecektir.  

 

6360 sayılı Kanun ile yeni Büyükşehir Belediye İdareleri gerçekleşmiştir. İstanbul ve 

Kocaeli dışındaki Büyükşehir Belediyeleri hizmet alanlarının yirmi, otuz ve elli 

kilometrelik dairelerin de dışına çıkmakta ve il sınırları içinde bulunan bütün ilçe 

belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi hâline gelmiştir. Nüfusu yüksek, arazisi 

                                                           
47

 Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 
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küçük illerde bu düzenlemenin isabeti artar; ama nüfusu az, yüzölçümü büyük illerde 

ise hizmet olanaklarını zayıf kalabilir. 1982 Anayasasının 127. maddesi Belediye 

halkının “mahallî müşterek ihtiyaçlarının” karar organları o yerde oturan seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri tarafından karşılanmasını 

öngörmektedir. Ancak bu 6360 sayılı Kanunun sonuçları en erken 10 yıl sonra 

görülebileceği değerlendirilmektedir. Mustafakemalpaşa İlçesinde oturan halkın mahallî 

müşterek ihtiyaçları, Bursa’da oturan halkın mahallî müşterek ihtiyaçlarından farklı ise, 

Mustafakemalpaşa ilçesi halkının bu mahallî ihtiyaçlarının karar organları sadece 

kendileri tarafından seçilen bir mahallî idare olan ilçe belediyesi tarafından karşılanması 

gerekmektedir. 

 

6360 sayılı Kanundan sonra bu ihtiyaçların bir kısmı, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

tarafından karşılanacaktır. Mustafakemalpaşa İlçesi’nde oturan halkın mahallî müşterek 

ihtiyaçları, Bursa’da oturan halkın mahallî müşterek ihtiyaçlarından farklı mıdır? 

Elbette bunun farklı yönleri bulunmaktadır. Mahallî müşterek ihtiyaç demek, belirli bir 

mahalde oturmaktan kaynaklanan müşterek ihtiyaç demektir. Bursa halkının oturduğu 

yer ile Mustafakemalpaşa İlçesi halkının oturduğu yer arasında 74 km mesafe 

bulunmaktadır. O hâlde farklı mahallerde oturan bu insanların, mahallî ihtiyaçları da 

birbirinden farklıdır. Bursa için Mustafakemalpaşa örneği uç bir örnek değildir. 

Bursa’da şehir merkezine Mustafakemalpaşa’dan daha uzak olan ilçeler de 

bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınan ilçe merkezlerinin ve 

köylerin mahallî müşterek ihtiyaçları gerçekte Büyükşehir Belediyesinde oturan 

insanların mahallî ihtiyaçlarından kaçınılmaz olarak farklıdır.  

 

Bugünkü büyükşehir sisteminin en çok yakınılan özelliklerinden biri, Büyükşehir 

Belediyesinin “asıl” belediye, ilçe belediyesinin ise “ikincil” önemde belediye 

sayılmasıdır. Kimi belediyeciler, daha da ileri giderek, ilçe belediyelerinin belediye 

şube müdürlüklerinden farklı olmadıklarını öne sürmektedirler. Bununla dikkat çekmek 

istedikleri nokta, halkın seçtiği organlar eliyle yönetilmekte olmalarına karşın, ilçe 

belediyelerinin gerçekte özerk olmadığı, Büyükşehir Belediyesine bağımlı bulunduğu 

ve neredeyse tüzel kişiliğinin olduğundan söz edilemeyeceğidir(Keleş 2012). 
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Büyükşehir modelinin ardında yatan düşünce, aslında, dağınıklığın ve başına 

buyrukluğun giderilmesidir. Büyükşehirler içindeki birimlerde farklı hizmet ölçütlerinin 

giderilmesi, hizmetler arasında koordinasyonun sağlanması, tek elden ve merkezden 

görülmesi zorunlu olan hizmetlerde, hizmeti üretme ve dağıtma sürecinin bölünmezliği 

kuralına bağlı kalınmadır. Büyük ölçekteki hizmetleri bir noktadan daha etkin 

yapılmasının sağlanmasıdır. Örneğin, imar planlaması, kent içi ulaşım ve 

kanalizasyonda İlçe Belediyelerinin hareket özgürlüklerinin, hizmetin bütünlüğü ve 

etkinliğiyle sınırlı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 5216 sayılı Kanun özellikle 

imar disiplini yönünden bir bütünlüğü sağlamaktadır. 

 

Büyükşehir sisteminde, en büyük sorun, görev ve yetkilerle hizmet alanlarının 

paylaştırılmasındaki ilkelerin yerinde olup olmadığıdır. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe 

belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının gerçekçi ölçüler içinde yeniden ele 

alınmasında yarar vardır. Belli başlı hizmetlerle ilgili görev ve yetkilerin 

büyükşehirlerde bırakıldığı kanısı yaygındır. Bu durumda, belediyeciler daha çok, ilçe 

belediyelerine bazı yeni görevler verilmesi üzerinde durmaktadırlar, yeniden 

yapılanacak bir düzenlemede, yerel hizmetler tekrar ele alınarak, hangisinin hangi 

basamakta daha etkin görülebileceği incelenmelidir.  

 

5216 sayılı Kanun ile 2. ve 3. sınıf, sağlığa aykırı kuruluşlarla ilgili açma izinleri ve 

denetleme ve kapatma kararlarını ilçe belediyelerinin alması yerinde olmuştur. Bütün 

yeşil alanların büyükşehir belediyesinin elinde bulunmasında da bir zorunluluk olduğu 

söylenemez. Büyükşehir belediyeleri, bütün ilçeleri ilgilendiren su, ulaşım ve 

kanalizasyon ve planlama gibi konularda sorumluluk taşımalıdır. İmar ve planlama 

konuları, birlik ve bütünlüğe en çok gereksinme duyulan bir hizmet alanı olduğu halde, 

Boğaziçi koruma alanında, kaçak yapılaşmanın saptanabilmesi ve yıkılması işleri, 

teknik kadroları güçlendirilerek tek elden büyükşehir belediyelerince takip etmelidir. 

 

Yerel demokrasi, ancak, mahalleler ölçüsünde halkın yerel yönetime katılmasının 

olanaklı kılındığı yerlerde güçlenir(Keleş 2012). 
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1982 Anayasası’nda ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında belirtildiği şekli ile 

belediyelere görevlerini yerine getirebilecek gelir kaynaklarının kazandırılması 

gerekmektedir. Belediyelerin öz gelir türlerinin sayılarına bakıldığında çok fazla 

oldukları görülmektedir. Ancak bu kadar fazla gelir türü olmasına rağmen ne yazık ki 

elde edilen gelir miktarının toplam gelirler içindeki dağılımına bakıldığında; bütün 

büyükşehir belediyelerinintoplam gelirleri içinde özgelirin payı % 25 ve genel bütçeden 

alınan pay % 75,il belediyelerinin toplam gelirleri içinde özgelirin payı % 43 ve genel 

bütçeden alınan payı % 57,ilçe belediyelerinin toplam gelirleri içinde özgelirlerin payı 

%56 ve genel bütçeden alınan payı % 44 olarak gerçekleşmiştir. Su ve kanalizasyon 

idarelerinde özgelirlerin toplam içindeki payı % 90 ve genel bütçeden alınan payı % 10 

gibi oldukça düşük düzeyde olmuştur. Büyükşehir belediyeleri mali yönden açıkça 

merkezi yönetimlere bağımlı durumdadır. Diğer il ve ilçe belediyelerinin nispeten 

özgeliri oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak taşınmaz satışları nedeni ile bu 

gelirin sürdürülebilirliği de sorunlu görülmektedir.  

 

Birbirine benzeyen vergi, resim, harç ve katılma payları tek gelir konusu yapılabilir. 

Yerelde etkili gelir çeşitliliği artırılmalıdır. Örneğin, konaklama vergisi, taşıma vergisi, 

motorlu taşıtlar vergisi gibi, yerel yönetimlerin insan odaklı hizmetleri yapması, 

il/ilçeye gelen insanların nüfus artışına sebep olmakla birlikte hizmet ihtiyacı da ortaya 

çıkarmaktadır. Konaklama vergisi, otel işletmelerinden bir oran dahilinde alınabilir. 

Taşıma vergisi ise hava yolu şirketlerinden bir oran dahilinde alınabilir. Özellikle 

motorlu taşıtlar vergisinden muhakkak yerel yönetimlere pay verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de motorlu taşıtlar vergisi merkezi idare tarafından toplanmaktadır. Oysa 

birçok ülkede (Almanya, Japonya gibi) yerel vergi kaynaklarındandır. Olması gereken 

bu verginin de Türkiye’de yerel bir vergi kaynağı olması ve toplanacak gelirlerin sadece 

yol ve benzeri işlerde kullanılmasıdır. Verginin belediyelere bırakılmasının sebebi, şehir 

içi yolların daha çok yerel taşıtlar tarafından kullanılması ile beraber taşıtların çevreye 

verdikleri zararları (egzoz gazı, gürültü gibi) yöre insanlarının direk hissetmeleridir. Bu 

verginin yerele bırakılması ile yerel halk hizmetin sunumundan doğrudan belediyeyi 

muhatap alacak ve yerel yolların daha kaliteli, çevrenin daha sağlıklı olabilmesinde 

hesap sorma anlayışı etkisini gösterecektir. 
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Taşınmaz piyasalarında vergi değeri ile rayiç değerin birbirine karıştırıldığı, vergi 

değerinin çoğunlukla taşınmazın piyasa (rayiç) değerini yansıtmadığı bilinmektedir. 

Bazen de satış değeri vergiye esas değerden bile düşük olabilmektedir. Diğer yandan 

farklı amaçlarla taşınmaz değeri ve kira parasını belirleme yönteminin adaletsizliğe yol 

açmamasına özen gösterilmelidir. Matrahı belirlemek için kullanılan verilerin eksikliği, 

taşınmaz değerleme alanında yeterli bilgi ve deneyim eksikliği takdir komisyonlarında 

uzman kişilerin yer almamasından kaynaklanmaktadır. Emlâk vergisinden sağlanan 

gelirler, belediye gelirleri içinde önemli bir paya sahip olsa da yeterli olmadığı 

anlaşılmaktadır. Türkiye’de emlâk vergisi gelirlerinin yeterli olmamasında emlâk 

değerlerinin piyasa rayiç bedellerinde belirlenmemesi ile emlâk vergilerinin oranlarının 

düşüklüğü önem arz etmektedir. Takdir komisyonunda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya özellikle Taşınmaz (Gayrimenkul) 

Geliştirme alanında eğitim almış kişilerden en az iki kişinin yer alması zorunlu 

görülmektedir. İlçe belediyelerinin önemli gelir kaynağı olan verginin daha etkin hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye’de belediyelerin topladıkları vergi gelirlerinin ve harçların tutarları merkezi 

idare tarafından belirlenmektedir. Bu durum mali özerkliğin zedelenmesine yol 

açmaktadır. Bu konuda çevre temizlik vergisi tarifesinin yıldan yıla güncellenmeli, fakat 

diğer vergi ve harçlarda bu kadar titiz davranılmaması örnek olarak verilebilir. Belediye 

gelirlerinin zaman içinde erimemesi için söz konusu güncellemelerin her yıl yapılması 

şarttır. Maktu tarifeler her yıl yeniden değerleme oranında arttırılabilir.  

 

Belediyelerin mali özerkliklerinin Türkiye’de kurulmadığının bir diğer göstergesi bu 

idarelerin sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallarından elde ettikleri gelirlerin küçük 

belediyelerde genelde çok, büyük belediyelerde genelde az olmasıdır. Bu gelirler, 

sadece belirli yıllarda çok olmaktadır. Aslında belediyelerin gelir kaynakları anlamında 

özerklikleri sağlanmış olsa öz gelirlerini daha etkin harcamaları ile mal varlıklarının 

satışına yönelmemeleri söz konusu olabilecektir. Kiraya verilecek taşınır ve 

taşınmazların kira süresi, on yıldan çok olmaması gerekmektedir. Kanuna göre 10 yıl 

sonra taşınmazın tahliyesi ve yeniden kira ihalesine çıkılması gerekir. Yeni ihale 

yapılması ve taşınmazın tahliye edilmesi mümkün olamamaktadır. Taşınmazların kira 
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bedeli çoğu zaman rayiç bedelin altında kalmaktadır. Taşınmazın ihale işlemi bazen de 

rayiç bedel üzerinde olmakta ve bir süre sonra özel girişimci bırakıp gitmektedir.  

 

Taşınmaz gelirleri özellikle ilçe belediyelerinin önemli gelir kalemlerindendir. Burada 

da uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle gelir tam istenilen seviyede değildir. Olması 

da şu anda pek mümkün görünmemektedir. Taşınmaz kira bedelinin tespiti serbest 

piyasadaki emsal kiralardan daha düşük belirlendiği gibi yıllar sonra değerini 

yitirmektedir. Yerel yönetim anlayışı, başkanın direk müdahalesi, ehil olmayan personel 

gibi sebeplerle gelir kaybı yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak bağımsız Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve bu konuda eğitim 

almış Taşınmaz (Gayrimenkul) Geliştirme Uzmanı personelin görevlendirilmesi doğru 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Şehir rantı ve belediye payı belediye gelirlerine ciddi katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. 

Vergi adaleti açısından da önem taşımaktadır. Örneğin, İmar planı yapımı, İmar planı 

değişikliği, belediyelerin yetkili olduğu hizmetlerde maalesef vergilendirilmiyor. 

Mustafakemalpaşa Belediyesi meclis kararlarını bir yıllının incelendiğinde, imar planı 

değişikliği, taşınmaz satışının olduğunu görülmektedir. Belediye değer artışlarından 

gelir sağlayamamaktadır. Değer artışlarından belediyelere pay verilmesi özgelirinde 

artış sağlayacaktır. 

 

Belediye başkanlarının doğal olarak seçimle iş başına gelmesi vatandaştan oy alma 

kaygısı diğer seçime değin devam etmektedir. Bunun içindir ki başkanın vergi, harç 

toplanmasına sürekli müdahale etmesi gelir kayıplarına neden olmakla, beraberinde 

başka sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin, belediyeye vergisini ödeyen 

vatandaşı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum vergi ödeme bilincinin düşmesine 

neden olacaktır. Mükellefin vergi açısından belediyelere bakışı, belediyelerce toplanan 

vergilerin, vergi olarak görülmemesini sağmaktadır. Yerel yönetim gelirleri yasasında 

çok uzun bir süredir günün koşullarına uygun olarak reform yapılmayışı, gelir 

kaynaklarının paylaşımında sorunlar yaşanmasını beraberinde getirmektedir. 
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Büyükşehir belediyesinin görev alanın, mülki il sınırı olması büyük ölçekli görevlerin 

ve koordinasyon görevinin büyükşehir belediyesine verilmesi, ilçe belediyeleri birer 

şube belediyesi yapmaktadır. Mevcut yasalarda finansal kaynakların tamamen hangi 

belediye tarafından tahsil etmeye yetkili olduğu belirli değildir. Özellikle ilan reklam 

vergisi ve işgal gibi kaynakların tahsilinde toplu bir bakış izlenmesi gerekmektedir. 

Tahsilat da tek yetkili büyükşehir belediyesi mülki sınırlarında büyükşehir veya ilçe 

belediyesi olmalıdır. 

 

Bilgi ve teknolojinin daha etkin kullanılarak, gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilâtında 

yararlanılmalıdır. İnternet üzerinden çağın gerekleri dikkate alınarak ödeme kolaylığı 

sağlanmalı, vatandaşa borç sorgulama ve bilgi verilmesi imkânı sunmalı, bankalarda 

otomatik ödeme talimatı verilebilinmeli, bilgilendirme ve yönlendirme olmalıdır. Tapu 

ve nüfus ile belediyeler arasında bilgi akışı için teknolojik altyapı eksikliği giderilmedir. 

Bilgi güvenliğinin sağlanması açısından belediyelerin tek merkezden İçişleri Bakanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulup merkezden yönetilmesi sağlanmalı veya 

desteklenmelidir. Güvenli teknolojinin kullanılması, kontrolün mutlak suretle kamu 

elinde olması önem arz etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

23. SONUÇ  

 

Hızlı kentleşme neticesinde bazı bölgelerde, ekonomi, ulaşım ve altyapı anlamında 

buraların devamı mahiyetinde olan yeni yerleşim alanları oluşmuş ve bu durum ulaşım, 

imar ve altyapı gibi bazı belediye hizmetlerinin tüm bu alanları kapayacak şekilde tek 

elden organize edilmesini, neticesinde büyükşehir belediyelerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. 

 

Yerel yönetimler reformları kapsamında son on yılda toplumun ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde yapılan yasal düzenlemelerle köklü değişiklikler yapılmıştır.1993 

yılında imzalanan Avrupa Yerel Yetimler Özerlik Şartı’nın bütün maddeleri tamamen 

uygulandığını söylemek mümkündür. Ancak Şartın 9.maddesi mali kaynaklarla ilgili 

pek mümkün değildir. 

 

Toplumun en temel ihtiyaçlarının giderilmesi, modern kentlerin oluşması, bireylerin 

kurallara uymasıyla gerçekleşir. Yerel topluluğun belediye yönetimine ve kararlarına 

katılması gerekmektedir. Belediye gelirlerinin artırılması başlı başlına bunu teşvik 

edecek bir unsur olmakla birlikte bu konuda halkın yönetime katılımını özendirecek 

uygulamalara girişilebilir.  

 

Kaynakların yerinde kullanılmasında önemli bir araç da denetimdir. Belediyelerde 

yönetimin performansını ortaya koyan ve idareyi geliştirmeye yönelik tavsiyeler üreten 

performans denetiminin hayata geçirilmesi belediyenin topladığı gelirlerin nasıl 

kullanıldığını göstermesi ve belediye yönetiminin başarısını değerlendirme şansı 

vermesi açısından önemli bir tamamlayıcı etken olacaktır. Bu belediye öz gelirlerinin 

artırılması ve halkın hesap sorabilmesi önerisi ile beraber işleyecektir. 

 

Belediyelerin mali özerlik yapısını güçlendirilmesi, gelirlerin etkin kullanılması 

katılımcılığı ve hesap sormayı sağlayacaktır. Aksi takdirde yerel halkın, toplanan 

gelirlerin hesabını sadece seçimden seçime belediye başkanını seçmeme şeklinde 

sorması ile mali özerklik kavramı gerçekleştirilmiş olmayacaktır. Toplumun belediyeye 
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güvenmesi gerekmektedir. Güvenilir bir belediye yönetimi açıklık, şeffaflık ve hesap 

verebilen yönetimlerden oluşmaktadır. 

 

Büyükşehir Belediyelerinin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmesi açısından, devlet 

bütçesinden ayrılan pay haricinde, bazı belediye gelirleri büyükşehir belediyelerine 

devredilmiş, bazıları ise ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında 

paylaştırılmıştır. Büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler arasında yapılan bu gelir 

paylaşımı, uygulamada bazı ihtilaflar yaratabilmektedir. Özellikle Büyükşehir 

Belediyelerinin, tartışmalı hususlarda gelirleri toplama yetkisini tek başına kullanma 

eğiliminde olduğu görülmektedir.  

 

Bütün tartışmalara son vermenin yolu, tüm gelirlerin ilçe veya büyükşehir belediyeleri 

tarafından toplanması ve toplanan tutar üzerinden ilçe ve büyükşehirlere pay 

verilmesidir. Gelir toplamak, vergi ve tahsilat mevzuatının uygulanmasını gerektirmekte 

ve ciddi bir personel sayısı ve birikimi ihtiyaç duyulacaktır.  

 

Özellikle 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir sınırlarının, il coğrafi sınırlarına 

genişletilmesiyle birlikte, büyükşehir belediyelerinin vergi ve harç konusu işlemleri 

tespit edebilme olanakları daha da azalmıştır. Esasında, belediyelerin “özgelirleri” halen 

bünyesinde sayısız sorun barındıran bir alandır. 1981 yılında kabul edilen 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun üzerinden 35 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Bahse 

konu kanunda yer alan birçok gelir kalemi artık anlamını yitirmiş, bazı vergi 

kalemlerinin konularıyla ilgili olarak özel kanunlar çıkmış ve belediyelerin yetkisi 

büyük ölçüde kalmamıştır. Bu nedenle belediye gelirlerinin bütün olarak yeniden 

düzenlenmesi, bu yapılırken de hem etkinlik, hem de yetki problemlerine son verilmesi 

önemli bir ihtiyaç olarak ortada durmaktadır.  

 

Görev paylaşımının uygulama yönetmeliği ile belirlenmesi, belediye gelirleri kanunun 

güncelliğini yitirmesi sonucunda, günümüz koşullarına uygun ve tüm belediye 

gelirlerini kapsayan yeni bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır. 
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EK-1: Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesine İlişkin Gelir Kesin Hesap Cetvelleri 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2005-2014 TARİHLERİ ARASI GELİR KESİN HESAP CETVELLERİ   

GELİR 

GRUBU 

AÇIKLAMA 

 (EKONOMİK 

SINIFLAMA) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 

Vergi Gelirleri 208.606.306 254.595.464 13.072.453 13.913.782 13.394.905,56   13.706.948,96    17.730.138,98    
15.959.504,61 

TL 

19.259.326,75 

TL 
22.537.641,42 TL 

03 
Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 
31.680.986 59.454.818 70.758.456 78.034.286 86.965.745,48   97.413.464,64    112.838.474,30    

184.088.047,76 

TL 

151.847.818,85 

TL 

162.702.247,69 

TL 

04 

Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler 

1.271.295 1.518.329 557.652 2.543.593 1.062.421,51   8.597.818,66    4.917.673,39    
30.700.203,63 

TL 

37.335.504,05 

TL 
5.669.142,44 TL 

05 Diğer Gelirler 63.972.978 0,00   260.788.172 306.507.080 306.979.201,92   362.624.322,10    431.642.816,18    
496.289.523,33 

TL 

581.457.472,90 

TL 

829.193.933,05 

TL 

06 Sermaye Gelirleri 12.652.348 10.475.048 57.607.934 56.892.461 12.429.925,62   21.244.163,13    5.434.780,09    
60.527.600,45 

TL 

15.278.940,41 

TL 
47.655.187,56 TL 

08 
Alacaklardan 

Tahsilat 
10.820.793 149.748 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

09 Red ve İadeler (-) 0,00   -2.518.710 -74.989 -1.350.289 -5.261.562,18   -651.757,21   -1.254.306,86   -281.973,48 TL -475.506,13 TL -1.392.881,80 TL 

  
TOPLAM 

GELİRLER 
329.004.706 323.674.697 

402.709.678,77 

TL 

456.540.913,44 

TL 

                    

415.570.637,91      

                          

502.934.960,28      

                         

571.309.576,08      

787.282.906,30 

TL 

804.703.556,83 

TL 

1.066.365.270,36 

TL 

1
2
2
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MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 2005-2014 TARİHLERİ ARASI GELİR KESİN HESAP CETVELLERİ 

GELİR 

GRUBU 

AÇIKLAMA 

 (EKONOMİK 

SINIFLAMA) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 Vergi Gelirleri 5.770.790,00 TL 7.081.368,61 TL 1.735.862,60 TL 2.140.959,40 TL 1.821.651,66 TL 3.020.257,55 TL 3.234.478,80 TL 3.368.005,67 TL 3.852.696,09 TL 4.787.036,40 TL 

03 
Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 
11.396.473,00 TL 11.292.050,38 TL 

10.430.755,58 

TL 

13.267.199,07 

TL 
12.444.438,99 TL 17.506.572,17 TL 21.006.171,95 TL 

22.422.930,50 

TL 

23.011.123,77 

TL 
23.869.400,55 TL 

04 

Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler 

46.192,00 TL 265.957,02 TL 16.411,00 TL 16.833,00 TL 91.509,00 TL 29.134,30 TL 101.132,85 TL 137.379,58 TL 505.994,37 TL 386.114,77 TL 

05 Diğer Gelirler 0,00 TL 16.504,50 TL 6.605.400,85 TL 8.233.308,75 TL 10.508.195,03 TL 13.655.355,42 TL 15.724.150,46 TL 
17.038.244,43 

TL 

19.463.323,14 

TL 
20.479.071,37 TL 

06 Sermaye Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 112.264,68 TL 3.318,70 TL 14.877,62 TL 9.068,25 TL 2.346.141,83 TL 90.131,00 TL 75.000,00 TL 796.374,61 TL 

08 
Alacaklardan 

Tahsilat 
0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

09 Red ve İadeler (-) 0,00 TL -983,74 TL -3.643,66 TL -13.916,64 TL -7.320,62 TL -252.627,72 TL -326.968,91 TL -7.568,98 TL -60.427,22 TL -524.822,76 TL 

  
TOPLAM 

GELİRLER 
17.213.455,00 TL 18.654.896,77 TL 

18.897.051,05 

TL 

23.647.702,28 

TL 
24.873.351,68 TL 33.967.759,97 TL 42.085.106,98 TL 

43.049.122,20 

TL 

46.847.710,15 

TL 
49.793.174,94 TL 

 

1
2
3
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EK-2: Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mustafakemalpaşa Belediyesine İlişkin Gider Kesin Hesap Cetvelleri 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2005-2014 TARİHLERİ ARASI GİDER KESİN HESAP CETVELLERİ   

GİDE

R 

AÇIKLAMA 

 (EKONOMİK SINIFLAMA) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 PERSONEL GİDERLERİ 50.550.803,45 49.058.530,48 51.016.715,07 56.076.963,94 61.344.661,38 69.793.207,23   84.449.219,57   95.687.054,73 TL 
103.563.874,20 

TL 

124.321.657,15 

TL 

02 

SOSYAL GÜV. KUR.DEV.PRİM 

GİD. 
0,00 7.856.765,82 8.442.444,00 9.151.727,06 10.622.374,43 13.469.838,78   14.723.290,76   15.930.456,42 TL 16.674.204,35 TL 19.947.279,52 TL 

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 51.573.252,39 77.571.212,70 90.802.700,95 122.099.508,47 121.835.320,12 152.088.212,33   192.637.058,06   
214.736.411,46 

TL 

265.893.889,86 

TL 

342.028.054,00 

TL 

04 FAİZ GİDERLERİ 10.067.318,42 11.087.532,60 12.108.986,00 20.468.380,06 50.617.700,53 48.231.767,56   47.412.234,27   51.986.876,46 TL 52.436.605,17 TL 58.961.682,82 TL 

05 CARİ TRANSFERLER 13.914.192,65 12.807.279,98 22.680.095,96 29.491.084,61 25.386.565,77 43.698.518,93   25.490.011,75   33.161.497,52 TL 47.024.777,83 TL 66.110.665,27 TL 

06 SERMAYE GİDERLERİ 87.722.039,13 213.881.734,91 308.413.180,38 231.737.591,97 159.061.029,78 288.347.235,62   467.770.639,69   
434.339.959,19 

TL 

396.568.358,20 

TL 

328.999.425,85 

TL 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 944.428,13 2.295.259,63 3.770.000,00 1.620.000,00 1.442.500,00 4.186.000,00   56.838.333,00   8.900,00 TL 8.159.000,00 TL 39.911.460,25 TL 

1
2
4
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09 YEDEK ÖDENEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

10 BORÇ ÖDEMELERİ 96.674.830,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 

  TOPLAM 311.446.864,74 374.558.316,12 497.234.122,36 470.645.256,11 430.310.152,01 
                             

619.814.780,45      

                 

889.320.787,10      

845.851.155,78 

TL 

890.320.709,61 

TL 

980.280.224,86 

TL 

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 2005-2014 TARİHLERİ ARASI GİDER KESİN HESAP CETVELLERİ 

GİDE

R 

AÇIKLAMA 

 (EKONOMİK SINIFLAMA) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

01 PERSONEL GİDERLERİ 4.051.671,00 TL 3.174.822,54 TL 3.549.645,80 TL 3.956.200,46 TL 3.862.444,60 TL 4.663.961,14 TL 4.106.813,32 TL 4.439.941,32 TL 5.365.593,86 TL 7.411.639,48    

02 

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

0,00 TL 481.007,43 TL 522.895,83 TL 500.486,63 TL 543.662,16 TL 697.765,98 TL 656.427,86 TL 719.848,01 TL 811.253,12 TL 1.117.967,40    

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI 
11.481.127,00 

TL 

11.764.741,95 

TL 

13.170.790,02 

TL 

16.978.206,25 

TL 

16.729.332,80 

TL 
22.353.421,06 TL 28.702.968,53 TL 32.997.495,78 TL 37.754.085,39 TL 36.438.207,22    

04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 875.594,27 TL 84.942,66 TL 43.429,47 TL 55.774,76 TL 15.714,42 TL 1.589,37 TL 408.848,53    

05 CARİ TRANSFERLER 1.391.804,00 TL 651.496,95 TL 790.469,75 TL 2.129.418,14 TL 913.188,27 TL 1.336.880,92 TL 1.428.714,73 TL 1.476.935,01 TL 1.572.334,38 TL 1.589.373,78    

1
2
5
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06 SERMAYE GİDERLERİ 906.134,00 TL 1.914.346,90 TL 1.897.297,13 TL 0,00 TL 2.701.800,63 TL 2.418.573,16 TL 6.545.869,85 TL 3.859.895,25 TL 6.015.362,15 TL 1.456.163,83    

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00    

09 YEDEK ÖDENEK 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00    

10 BORÇ ÖDEMELERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00    

  TOPLAM 
17.830.736,00 

TL 

17.986.415,77 

TL 

19.931.098,53 

TL 

24.439.905,75 

TL 

24.835.371,12 

TL 
31.514.031,73 TL 41.496.569,05 TL 43.509.829,79 TL 51.520.218,27 TL 48.422.200,24 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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EK-3: Belediye Gelirlerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Arasında Dağılımı 

Verginin adı Büyükşehir Belediyesi İl ya da İlçe Belediyesi 

Emlak Vergisi Büyükşehir Belediyesi emlak vergisi almaz. Kendi bölgesinde olanları alır. 

İlan ve Reklam Vergisi 

5216 sayılı Kanunun md.23/e Büyükşehir Belediyesince alınır. 

5216 sayılı Kanunun md. 23/d bendi uyarınca her türlü ilan reklam vergisini 

büyükşehir belediyesince tahsil edilir. 

Büyükşehir alanı dışındakiler 

Eğlence Vergisi 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre Büyükşehir 
Belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen 

Eğlence Vergisinin % 20'si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin 
belediyesine, % 30'u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe belediyelerine 

ayrıldıktan sonra kalan % 50'si (5216 s.Kanun Md.23/c) 

At yarışları ve müşterek bahisler dışındaki eğlence vergisini toplar. 

Eğlence vergisinin % 10'u bulunan yerlerde darülaceze vb kuruluşlar 
hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere 

% 10'u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem 

Savaş Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir. 
(2464/Md. 103/2) 

Haberleşme Vergisi 

5216 sayılı Kanun'un 23. maddesinin  (d) bendi gereğince, Büyükşehir Belediyesine 
 bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil 

sahalarda kullanılan haberleşme araçlarından tahsil edilen telefon, teleks, faksimile ve 

data ücretleri üzerinden hesaplanan haberleşme vergisinin, büyükşehir belediyesine 
beyanname ile beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. 

İlgili belediye olarak yatırılır. 

Elektrik ve Havagazı Tüketim  

Vergisi 

5216 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (d) bendi gereğince büyükşehir belediyesine 
bırakılan sosyal ve  kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile  yeşil 

sahalarda tüketilen elektrik ve havagazı üzerinden hesaplanacak elektrik ve havagazı 

tüketim vergisinin  büyükşehir belediyesine beyanname ile beyan edilmesi ve 
ödenmesi gerekmektedir.  

İlgili belediye olarak yatırılır. 

1
2
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Yangın Sigortası Vergisi Sigorta şirketi büyükşehirde ise büyükşehre yatırılır. 

Sigorta şirketinin bağlı bulundukları belediyeye yatırılır. 

Ancak Danıştay, sigorta edilen binanın bulunduğu belediyeye 

yatırılması yönünde karar vermiştir. 
itfaiye teşkilatı kime bağlı ise o belediyeye yatırılır. 

 

Çevre Temizlik Vergisi 

Konutlar üzerinden alınacak ÇTV'yi Büyükşehirlerde Su ve Kanalizasyon İdareleri 

tahsil edecek. Su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir dâhilindeki her ilçe veya ilk 

kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara 
ilişkin olarak tahsil ettiği ÇTV ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil 

ettiği gecikme zammının %80'ini tahsilatı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar 

bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve 
gecikme zammının %20'sini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve 

işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilâtı takip 

eden ayın 20'nci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir belediye sınırları içinde 
bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen ÇTV'nin %20'si aynı esaslar 

çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerine aktarılır. 

 
5216 sayılı Kanunun 23. maddesinin (d) bendinde belirtilen yerler (Büyükşehir 

Belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile 

yeşil sahalar) bakımından çevre temizlik vergisi beyannamesinin büyükşehir 
belediyesine verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. 

İşyerlerine ait ÇTV'yi toplarlar. 

işgal Harcı 
Büyükşehir'in 5216 sayılı Kanunun 13. maddesine göre işlettiği yerlerde aynı 
Kanun'un 23'üncü maddesine göre Büyükşehir alır. 

Kendi bölgesinde  
olanları alır. 

Tatil Günlerinde Çalışma 

 Ruhsatı Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun,  23. maddesinin "d" bendi gereğince; 
büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Tatil Günlerinde Çalışma 

Ruhsatı Harcı büyükşehir belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. Kendi bölgesinde olup, büyükşehir  
belediyesi sorumluluğunda kalan yerlerde (ana caddeler vb.) bulunan 

dükkânların da tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcını da ilçe 

belediyesi  

Kaynak Suları Harcı  - 
Kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan 

belediyeye ÖDENİR. 
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Tellallık Harcı  - Kendi bölgesinde olanları alır. 

Hayvan Kesimi Muayene ve  

Denetleme Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun,  23. maddesinin "d" bendi gereğince; 
Büyükşehir Belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil  sahalar içinde tahsil edilecek Hayvan Kesimi Muayene ve 

Denetleme Harcı büyükşehir belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. 

Ölçü ve Tartı Aletleri 

 Muayene Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 23.maddesinin "d" bendi gereğince; 

Büyükşehir Belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Ölçü ve Tartı Aletleri 
Muayene Harcı büyükşehir belediyesinin geliridir 

Kendi bölgesinde olanları alır. Kendi bölgesinde olup, büyükşehir 
belediyesi sorumluluğunda kalan yerlerde (ana caddeler vb.) bulunan 

ölçü ve tartı aletleri muayene harcını da ilçe belediyesi alır. 

Bina inşaat Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; 

büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 
dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Bina inşaat Harcı büyükşehir 

belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. 

Kendi bölgesinde olup, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda kalan 
yerlerde (ana caddeler vb.) yapılacak inşaatlar ait bina inşat harcını 

da ilçe belediyesi alır. 

Parselasyon Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun,  23. maddesinin "d" bendi gereğince; 

büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Parselasyon Harcı büyükşehir 
belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. 

ifraz ve Tevhit Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; 
büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme 

yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek ifraz ve Tevhit Harcı büyükşehir 
belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. 

Plan ve Proje Tasdik Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; 

büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 
dinlenme 

yerleri İle yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Plan ve Proje Tasdik Harcı büyükşehir 
belediyesinin geliridir.  

Kendi bölgesinde olanları alır. 

1
2
9
 

 



130 

Zemin Açma izni ve Toprak  

Hafriyatı Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; 
büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 

dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Zemin Açma izni ve Toprak 

Hafriyatı Harcı büyükşehir belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır.  

Yapı Kullanma izni Harcı 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; 

büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve 
dinlenme 

 yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek Yapı Kullanma izni Harcı büyükşehir 

belediyesinin geliridir. 

Kendi bölgesinde olanları alır. 

Kayıt ve Suret Harcı Kendi belediyesinde gerçekleşen harç konusundan alır 
Kendi belediyesinde gerçekleşen 
 harç konusundan alır. 

Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı İşlemi kim yaparsa o alır. İşlemi kim yaparsa o alır 

Sağlık Belgesi Harcı işlemi kim yaparsa o alır.  işlemi kim yaparsa o alır. 
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İşyeri Açma Ruhsatı 

Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 
kurmak ve işletmek (5216/md.7/l-g) hükmü gereği gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci 

sınıf gayrisıhhî müesseseler ile büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen 

alanlardaki işyerlerinin açılmasına ilişkin işyeri açma izni harcı büyükşehir 
belediyeleri tarafından tahsil edilecektir.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun, 23. maddesinin "d" bendi gereğince; büyükşehir belediyesine bırakılan 

sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde 
tahsil edilecek İşyeri Açma Ruhsatı büyükşehir belediyesinin geliridir.  

 

ÖZEL DURUM 
3213 sayılı Maden Kanunu (Md.7) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 

ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri 
tarafından verilir. Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Kanun hükümlerine 

göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı il özel idaresi tarafından tahsil 

edilir. Bu bedelin % 50'si ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak altyapı 

yatırımlarında kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların belediyelerin mücavir alanı 

içerisinde kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50'si ilgili belediyenin hesabına 
aktarılır. 

5126 sayılı Kanunun 7. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine 
göre, sıhhi işyerleri ile, 2 ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler, umuma 

açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma ve denetleme 
görevi ilk kademe ve ilçe belediyelerine aittir. Söz konusu işyerlerine 

ait işyeri açma izni harcı ilk kademe ve ilçe belediyeleri tarafından 

tahsil edilecektir. 

Yol Harcamalarına Katılma Payı Yapan alır Yapan alır. 

Kanalizasyon Harcamalarına  

Katılma Payı 

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden 

yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları (2560/13-b) Su ve 
Kanalizasyon İdaresinin geliridir. 

Kendi yaptığını alır. 

Su Tesisi Harcamalarına  

Katılma Payı 

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden 

yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları (2560/13-b) Su ve 
Kanalizasyon idaresinin geliridir.  

Kendi yaptığını alır. 
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Park Ücretleri 

f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde 

edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak 

%50'sinden sonra kalacak %50'si.(5216/md.23/f)  2918/md.79 

Pay alır. 

Müze Giriş Ücreti 
Büyükşehir belediyesi varsa müze gelirlerinin  % 5'i büyükşehir belediyesine 
aktarılır. Büyükşehir bu tutarın %75'ini nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıtır. 

Müze gelirlerinin % 5'i Büyükşehir  
Belediyesi yoksa ilgili belediyeye aktarılır. 

Madenlerden Belediyelere  

Verilen Paylar 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 97. maddesinin (b) bendinde; belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden 

Kanununun 14. maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının %2'si 
nispetinde belediye payı ayrılacağı ve bu payın Devlet hakkının Hâzineye ödenmesi 

sırasında işletme tarafından ilgili belediyeye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 
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EK 4: Mustafakemalpaşa Belediyesinden Bursa Büyükşehir Belediyesine Devredilen Ana Arterler 
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