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Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DOĞAN 

 

Günümüzde sınırları ve hizmetleri genişleyen belediyelerin, bu hizmetleri yerine 

getirirken karşılaştıkları sorunların başında mali kaynak yetersizliği gelmektedir. 

Belediyeler, merkezi hükümetin yaptığı katkıların yanı sıra çeşitli kaynak arayışlarına 

girerek mali yöndeki bu sıkıntıyı aşmaya çalışmaktadırlar. Bunların başında 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen vergi, harç ve harcamalara katılım payları 

gelmekte olup, söz konusu gelir kaynaklarında matrahın tespiti özel önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada; kaynak araştırması, yargı kararları ve seçilmiş örnek olayların analizine 

dayalı olarak Türkiye’deki belediye yönetimlerinin hizmetlerinin finansmanının temel 

kaynaklarından biri olan öz gelir kalemlerinden harcamalara katılma payı önce genel 

olarak değerlendirilmiş, bunların bir türü olan yol harcamalarına katılma payının 

mevzuata uygun olan hesaplama yöntemleri ile belediyelerde sık rastlanan mevzuata 

uygun olmayan uygulamalarının örneklerle tartışılması yapılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre yol harcamalarına katlım paylarının hesaplanmasına yönelik olarak 

uygulamada sık rastlanan hatalar, seçilmiş ilçe belediye örneğine ilişkin uygulama 

sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edilerek ortaya konulmuştur. Ayrıca katılım payı 

hesaplama yönteminde yapılması önerilen düzeltme yöntemleri örneklerle açıklanmış ve 

katılım payı uygulamasının kanunun emrettiği şekilde tespiti ve tahsilinin yapılması ve 

belediyelerde özgelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların rasyonel biçimde 

yürütülebilmesi için ilgili birimlerde üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların istihdam 

edilmesinin gerekliliği ve sağlayabileceği potansiyel avantajlar da ortaya konulmuştur.   

 

Haziran 2017, 91 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, belediye gelirleri, özgelir kaynakları, vergi değeri, 

harcamalara katılım payı ve yol harcamalarına katılma payı uygulamaları. 
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Nowadays, the problems faced by our municipalities, which are expanding their borders 

and services, are inadequate of financial resources. In addition to the contributions made 

by the central government, municipalities are seeking to overcome these financial 

difficulties facing the sector by exploring to various sources. Among these sources are 

participation shares, taxes, fees and expenditures determined by Municipal Revenues Law 

No. 2464 and the determination of the basis for these revenue sources is of special 

importance. In this study; based on source research, judicial decisions and analysis of 

selected case studies, the share of participation in expenditures from self-income sources; 

which is considered as one of the main sources of financing services of municipals in 

Turkey were evaluated and discussed also the calculation methods of participation in road 

expenditures, which are among the kind of participations to road spending according to 

the regulations. According to the results of the study which were obtained by data analysis 

in a comparative manner common mistakes in the calculation of the shares of the road 

expenditures were determined in the selected municipalities. In addition the proposed 

correction methods for the calculation of participation shares were explained with 

examples and in order to determine and collect the participation share application in 

accordance with the law several studies should be conducted so as to increase the 

revenues in municipalities, finally  there is a  need of emphasizing employment to  real 

estate development and management specialists in the relevant units of municipalities in 

a cause of determining participation share application as required by law. 

June 2017, 91 pages 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de bugünkü “çağdaş” anlamda mahalli idare olgusunun ortaya çıkışı ve gelişimi 

yaklaşık bir buçuk asırlık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönem, hem değişimi hem de 

gelişim sürekliliğini de içinde barındıran bir süreci ifade etmektedir. Batı ülkelerindeki 

mahalli idare kavramının gelişiminden farklı bir süreç izleyen Osmanlı 

İmparatorluğundaki kent yönetimi, 1850’li yıllara kadar önemli bir değişime uğramadan 

uzun süre varlığını sürdürmüştür. Kent yönetiminin temel taşlarını öncelikle kadı, daha 

sonra vakıflar, loncalar ve mahalle teşkilatları oluşturmuştur. 

Belediye kavramı, 1982 Anayasası’nın 127’nci maddesinde; “halkın mahalli müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları genel 

kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” 

şeklinde tanımlanmıştır. Gerek 1982 Anayasası, gerekse Avrupa Yerel Yönetim Özerklik 

Şartı belediyelere yeterli finansal kaynakların sağlanmasını öngörmüştür. Belediyelerin, 

kanunla kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getirme ve kamu hizmetlerinin 

aksamadan yürütebilmesi için mali kaynaklara ihtiyaçları bulunmaktadır. Tarihsel 

gelişim sürecinde belediyelerin mali kaynakları belirli dönemlere göre değişiklikler 

göstermiştir. 1980 yılına kadar belediyelerin hizmet sunumu için toplamış olduğu gelirler 

çok verimsiz ve karmaşık bir görüntü çizmiştir (Tosuner 1995). 1980 yılından sonra ise 

yerel yönetim gelirleri sisteminde merkezi bir role sahip olan emlak vergisi, belediyelerin 

en büyük gelir kalemi olmuştur. Emlak vergisi dışında mali uyumlaştırma kapsamında 

merkezi yönetim bütçesinden ayrılan paylarda diğer önemli bir gelir kalemini 

oluşturmaktadır. 

Belediyelerin hizmet sunumu için gerekli olan finansal kaynağı toplaması için, kanunlarla 

çok çeşitli yetkiler verilmiştir. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de harcamalara 

katılma payıdır. Katılım payı; kaldırım, altyapı ve asfaltın yapılmasından sonra, söz 

konusu hizmetlerden faydalananlardan yapılan tahakkuk oranında elde edilen geliri ifade 

etmektedir. Yapmış olduğu hizmetler sonucunda tahsil edilen gelirlerden olan bu paylar, 

öz gelir kalemlerinden biri olması açısından çok büyük bir öneme sahiptir (Yılmaz 2008). 



2 

 

Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere ve özelde de belediyelere aktarılan 

kaynakların miktarı ve dağıtım şekli yerel yönetim mali kaynak sorunlarının en çok 

tartışma konusu edileni olmuştur. Merkezden yapılan dağıtım uygulamasında miktarın ne 

olması gerektiği veya miktar tespitinde kriterlerin nasıl belirleneceği oldukça zor bir 

süreçtir. Merkezden yapılan parasal dağıtımın miktar olarak büyük boyutlarda olması 

yerel yönetimlerin mali özerkliğinin en büyük açmazını oluşturmaktadır. Şöyle ki, 

dağıtılan pay büyüdükçe yerelin merkeze olan bağımlılığı artmakta bu ise idari ve mali 

vesayeti doğal olarak aynı oranda artırmaktadır. Belediyelerin merkezden yapılan 

aktarımlar dışında kullanabilecekleri alternatif gelir kaynakları bu vesayeti zayıflatmakta 

ve belediyelerin elini güçlendirmektedir. Bu sebeple hizmetlerle doğrudan bağlantılı olan 

harcamalara katılma payları da belediyeler için daha da önem kazanmıştır. Harcamalara 

katılma payı miktar olarak emlak vergisi ve merkezi yönetim bütçesinden ayrılan paylar 

kadar önemli bir kalem olarak gözükmemesine rağmen, yerellik bilincinin 

oluşturulmasında ve yerel katılımın arttırılması bağlamında nitelikli özellik arz 

etmektedir.  

Belediyelerde altyapı yatırımları ve harcamalara katılım payı uygulaması sınırlı sayıda 

araştırmalara konu olmuştur. Bu gerekçe ile çalışmada yerel yönetimlerin temel eksenini 

oluşturan belediye gelirleri ve bu gelir kalemlerinden biri olan harcamalara katılma 

payının bir çeşidi olan yol harcamalarına katılma payının uygulama örneği ile birlikte 

ayrıntılarıyla incelenmiştir. Yol harcamalarına katılma payının mevzuattaki hesaplama 

yöntemiyle, birçok belediye tarafından hatalı yapılan ve bir ilçe belediye örneği ile analize 

tabi tutulan uygulama karşılaştırma yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları beş 

bölümde özetlenmiştir. Araştırma konusunun önemi, amaçları ve kapsamının açıklandığı 

giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde Türkiye’de belediyelerin yapısı, üçüncü bölümde 

belediyelerin başlıca gelir kaynakları ve bunun içinde özgelirlerin payları incelenmiş ve 

gelir kaynaklarına ilişkin temel sorun alanlarının tespiti yapılmıştır. Belediyelerin öz 

gelirlerinden olan yol harcamalarına katılım payına ilişkin durum analizi sonuçları ile 

temel sorunlar, hesaplama yöntemleri ve temel uygulama hataları ve bunların etkileri 

dördüncü bölümde ve araştırmanın genel bulguları ve yaygın olarak gözlenen sorunların 

çözümlerine yönelik yaklaşımlar ise son bölümde özetlenmiştir.     
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2. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN YAPISI 

İnsanoğlu, tarih boyunca yaşam sürdüğü şehirlerde, ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçları, 

oluşturduğu çeşitli organizasyonlarla karşılamaya çalışmıştır. Dünyadaki yerel yönetim 

biçimleri medeniyet havzalarına göre incelediğinde, farklı gelişme süreçleri ve farklı 

kurumsal yapılar ile karşılaşılmaktadır. Hatta biçimsel olarak benzerlik bulunan ülkelerde 

dahi, merkezi yönetim-yerel yönetim, yerel yönetim-halk ve yerel yönetimlerin 

içyapısındaki organlar arası ilişkiler farklılık gösterebilmektedir (Oktay 2011). 

Batı örneğine uygun ilk belediye kurma girişimi, 1855 yılında İstanbul Şehremanetinin 

kurulması ile başlamış olup daha sonra şehrin diğer taşra yapılanmalarında da belediye 

yönetimleri kurmak için hukuki düzenlemeler yapılmıştır (Nadaroğlu 1994). 1876 

Anayasası ile de belediye teşkilatlarında seçimle göreve gelecek meclislerin söz sahibi 

olmaları ilkesi kabul edilmiştir. Ancak, bütün bu girişimler ve düzenleme çabaları 

beklenen sonucu getirmemiş, 1920’li yıllara kadar belediyecilik alanında etkin bir yeni 

yapılanma ortaya konamamış hatta vakıf, lonca, mahalle gibi geleneksel kurumlar 

bozulmalarını sürdürmüş ve işlerliklerini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Cumhuriyete 

geçişle birlikte, ilk örneklerini Osmanlı’nın son döneminde görülen “batılı-çağdaş” ama 

demokratik boyutu çok zayıf olan şehircilik ve belediyecilik girişimleri hız kazanmıştır. 

1930 yılında çıkan ve yürürlükte kaldığı dönemde belediyelerin bir anlamda temel yasası 

olan 1580 sayılı Belediye Kanunu bu çerçevede en önemli adım olmuştur. 

1930-1950 dönemi birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen kentleşme ve toplumsal 

değişmenin hissedildiği ve buna bağlı olarak da mahalli idarelerin bürokratik yapısının 

karmaşıklaştığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde çıkarılan 2301 sayılı Belediye Bankası 

Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Cumhuriyetin kente ve kent yönetimine bakışını ortaya 

koyan yapı taşlarıdır. Bu dönemde yapılan mevzuata yönelik düzenlemeler ile yapısal ve 

kurumsal düzenlemeler hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı sorunların çözümünde 

başarılı olamayınca, kentler ve kent yönetimleri önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

1961 Anayasası’nın mahalli idarelere getirdiği demokratik, özerk, etkin mali ve idari 

çerçeveye rağmen gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılamadığı için, hızla artan 
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kentsel sorunlar karşısında mahalli idareler gerekli yetki, kaynak ve kurumlardan yoksun 

bir konuma düşmüşlerdir (Yıldırım 1990). 

1970’li yıllar Türkiye’de yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisinin tartışıldığı ve 

demokratik niteliği ağır basan yerel yönetim yapısının oluşturulmasının hedeflendiği 

yıllar olmuştur. 1973 yılında, gündeme gelen yeni belediyecilik anlayışının kazandırdığı 

demokratik düşünce ve uygulamalar, kısa bir süre için de olsa, oluşturulan “Yerel 

Yönetim Bakanlığı” ve yerel yönetimlerde “birlikleşme” hedeflerinin ortaya atıldığı 

“Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı” gibi gelişmeler, dönemin kayda değer 

gelişmeleridir. 

12 Eylül 1980 askeri rejimi, devlet merkezli otoriter anlayışını diğer devlet organlarına 

uyguladığı gibi yerel yönetim organlarına da uygulamıştır. Askeri rejim, yerel 

yönetimlere karşı olan otoriter anlayışa karşılık hiç beklenmedik olarak halen yürürlükte 

olan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (BGK)’nu çıkarmıştır. 1980’li yıllar 

Türkiye’nin ara rejimden, demokratik rejime geçiş süreci olan yıllardır. Bu dönemde çok 

önemli yapısal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler içinde büyükşehir 

belediyelerinin kurulması ve il özel idarelerinin 3360 sayılı Kanun ile yeniden 

düzenlenmesi dönemin en önemli gelişmeleri olarak sayılabilir. 

2004 Yerel Yönetimler reformuna giden süreçte sistemin işleyişini etkileyen sorunların 

sadece yerel yönetimleri ilgilendirmediği çok açık gözükmektedir. Bu nedenle yerel 

yönetimler sisteminin iyileştirilmesi aslında tüm kamu yönetimi sisteminin iyileştirilmesi 

ile yakından ilgilidir demek çok yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu kapsamda 

2004 yılında başlatılan reform çalışmalarının en önemli basamağını oluşturan “Kamu 

Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” Anayasanın 

ilgili maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından TBMM Başkanlığına geri 

gönderildiği için kanunlaşamamış ancak reform paketini oluşturan unsurlar temel 

kanundan çıkarılarak ayrı ayrı kanunlaşma sürecini tamamlamışlardır. Türk belediyecilik 

sisteminde önemli değişiklikleri oluşturan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 

5393 sayılı Belediye Kanunu mevcut bulunmaktadır (Yaylı 2008). 
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2.1 Türkiye’de Belediyelerin İdari Yapısı 

Belediye kavramı, Fransa‘da municipalite, İngiltere’de municipality ve eski Türkçede 

şehremaneti olarak kullanılan bir kavramdır. Belediye denilince “kent niteliği taşıyan bir 

yerleşim yerinde yaşayanların ortak yerel gereksinimlerini karşılamakla görevli, kamu 

tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından seçimle oluşturulmuş yerel 

yönetim birimi” olarak ifade edilmektedir (Bozkurt ve Ergun 2008). Belediye için 

Arapçada büyük köy ve kent anlamında “beled” yani belde kelimeleri kullanılmıştır. 

Türkiye’de ise belde kelimesi ile akla gelen kent değil, bir yerel yönetim gerekliliği olan 

belediyelerdir (Keleş 1998). 

13/7/2005 tarihinden beri yürürlükte olan 5393 sayılı Belediye Kanunu (BK)’nda ise 

belediye; “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

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

sahip bir kamu tüzel kişisidir” (m. 3). Beldede oturan insanlar tarafından oluşturulan bu 

yapı 1982 Anayasası’nın 127’nci maddesince de güvence altına alınmıştır. Türkiye’de 

dört tür belediye vardır. Bu belediyeler şunlardır (Varcan ve Çakır 2003): 

 Olağan belediyeler: Büyükşehir belediyelerinin bulunmadığı iller ve bunların 

ilçelerinde ve beldelerde kurulmuş olan belediyelerdir. 

 Büyükşehir belediyeleri: Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçesi bulunan 

belediyeler ile büyükşehir görev alını içindeki ilçe belediyeleridir.  

 Alt belediyeler: Siyasal ve mali gerekçelerle büyükşehir belediyesi kurulması 

yaygınlaşınca, birden fazla ilçesi bulunmayan şehirlerde önce ilçe belediyesi 

fonksiyonunu görmüş, ilçesi birden fazla olan şehirlerde ise alt belediye kurularak 

büyükşehir uygulamasına geçilmiştir. 

BK’nin 4’üncü maddesine göre belediyeler, “5.000 ve daha fazla nüfusa sahip yerlerde 

oluşturulabilmekte olup, söz konusu madde hükmüne göre her il ve ilçe merkezinde bir 

belediye teşkilatının oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu madde, bununla birlikte, 

sit ve diğer koruma alanları ile içme ve kullanma suyu havzalarında belediye kurulmasına 

izin vermemektedir. Ayrıca, bir belediye sınırına 5 kilometreden daha yakın bir yerleşim 
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yerinde de belediye kurulamaz. Belediye Kanunu, çeşitli köy kısımları ile köylerin 

birleşerek belediye kurmalarını, merkez olacak yerleşim yerine en az 5 kilometre 

uzaklıkta olması ve toplam nüfusun en az 5.000 kişi olması koşuluna bağlamıştır. Bu 

işlemin gerçekleştirilebilmesi için ilgili köy ihtiyar meclisi kararı yahut seçmenlerin 

asgari yarısının başvurusu veya valinin doğrudan gerek görmesi gerekmektedir. 

Ardından, kanunda öngörülen süreçler tamamlanarak belediye kurulur. Bunların dışında 

yeni iskân oluşturulan yerlerde belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmaktadır” 

şeklinde anlatılmaktadır. 

Belediye yerleşim alanlarındaki nüfusun sürekli artmasının üç temel nedeni vardır. 

Bunlar sırası ile köyden kente doğru yaşanan yoğun göç, belediye sayısında her geçen yıl 

yaşanan ölçüsüz artış ve doğum olayları sebebiyle belediye sınırları içinde yasayan 

nüfusun artmasıdır (Ulusoy ve Akdemir 2007). Yaşayan nüfusun artması bir yana, günlük 

yaşantının devamını sağlayacak hizmetlerin yerine getirilmesi, nüfusun belediye sınırları 

içerisinde toplanmasına sebep olmuştur. Bu da belediyelere verilen önemi artırmıştır. 

Belediyelerin o yerde ikamet eden vatandaşlara en iyi hizmet sunabilecek kuruluş olduğu 

düşüncesi yaygınlaşmaya başlamış ve Türkiye’de belediyelerin sayısı hızla artmıştır. 

2018 yılı itibariyle belediye sayısı 1398 (Anonim 2018) olmuştur (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Yıllara Göre Belediye Sayıları  

Yıllar  Belediye Sayısı 

1923 421 

1940 549 

1960 995 

1980 1.727 

1990 2.055 

2000 3.215 

2010 2.950 

2014 1.396 

2018 1.398 
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1950 yılından itibaren Türkiye’de belediyelerin sayısında fark edilir bir artış olmuştur. 

Bu artış 1980 yılından sonra hız kazanmış ve 2008 yılına gelindiğinde bu sayı 3.225 

olmuştur. 5393 sayılı BK’nin ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler ve “Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun” uygulanması sonucunda 2013 yılı sonunda 2.950 olmuştur. Daha 

sonra çıkan 6360 sayılı Kanun ile bazı belediyelerin tüzel kişiliği kaldırıldığında sayı %53 

oranında azalmıştır. 81 ilde 920 ilçe ve 51 il merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de, 

büyükşehir belediye sayısı da dâhil olmak üzere toplamda 1.398 belediye vardır. 

Belediyelerin görev ve sorumlulukları; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü 

maddesinde belirtilmiştir. Buna göre belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

 İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, 

 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, 

 Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, 

 Zabıta, itfaiye, acil yardım kurtarma ve ambulans,  

 Şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, 

 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, 

 Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, 

 Orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları,  

 Sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma,  

 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, 

 Kadın ve çocuklar için koruma evleri (büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i 

geçen belediyeler için zorunlu) açılması. 

Belediyelere faaliyette bulunma yetkisi tanınan hizmetler de aşağıdaki gibi sayılabilir:  

 Kamuya ait her türlü okulun bakımını onarımını yapmak, araç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık tesisleri açılması ve işletilmesi, 

 Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlama, bunların bakım ve onarımlarını 
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yapmak ve gerekmesi halinde yeniden inşa etme, 

 Amatör spor kulüplerine destek olma, spor karşılaşmaları organize etme,  

 Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan öğrencilere, sporculara, teknik 

yöneticilere ve antrenörleri ödüllendirme, 

 Mabetlerin yapım, bakım ve onarımını yapmak, 

 Gıda bankacılığı yapma. 

2.2 Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı 

Belediyelerin mali yapısının güçlü olması hizmetlerin sunum ve sürekliliğinde büyük 

önem arz etmektedir. Etkili ve yetkin bir belediyenin oluşturulmasının temel şartları 

arasında mali kaynaklarının geliştirilmesi zorunlu bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na 

kadar belediye gelirleri dağınık ve istenilen düzeyde değilken, 1980 yılında bu kanunlarda 

yapılan düzenlemeler neticesinde yeni gelir kaynakları sağlanmış ve belediyeler güçlü bir 

yapıya kavuşmuştur. 

Belediyelerin mali bunalımını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kentleşmenin kazandığı 

ivme arttırmıştır. Türkiye’nin nüfusu, savaşa katılmayışı sayesinde artmıştır. Kırsal kesim 

nüfusunun geçimi zorlaşınca ve köylerdeki fakirliğin artması ile önce erkek yetişkin 

nüfus, sonra aileler kentlere göç etmiştir. Bu arada birbirlerine yakın köyler, oylama ile 

birleşerek 2.000 nüfus sınırını aşmış ve belediye tüzel kişiliği haline gelmiştir. Bu durum, 

merkezden verilen gelir aktarımlarını paylaşan belediyelerin fakirleşmesini daha da 

hızlandırmıştır. Belediyelerin görev alanlarında yaşayanlar, 1970’lerde nüfusun yarısını 

aşmış, ancak gelir kaynaklarında nüfusa paralel bir artış olmamıştır (Bulutoğlu 2004). 

Hızlı şehirleşmenin ve belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın sayısındaki artışın, 

belediye bütçeleri üzerinde harcama yönlü baskı yaratması ve mevcut harcama yapısı ile 

yatırımcı bir kuruluş olarak tabir edilen belediyelere, gerekli olan kaynakların 

teminindeki sorunlar, birçok belediyeyi borç yükü altına sokmuştur (Kurtuluş 2006). 
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3. BELEDİYE GELİRLERİ 

Belediyelerin çoğalması, belediye başına, genel bütçe vergi gelirlerinden düşen payların 

azalmasına sebep olmuştur. Belediye görev alanları içerisinde yaşayan nüfusun hızla 

artması belediyelerde kişi başına düşen yerel gelir oranını azaltmış ve yapılan hizmetler 

sonucunda oluşacak giderleri ise bir o kadar artırmıştır (Falay 1997). 1930 yılında 1580 

sayılı Kanun ile belediye gelirlerini arttırmak için yürürlüğe giren önemli yeniliklerden 

ilki, 1933 tarihinde Belediye Bankası’nın kurulmasıdır. Birkaç yıl öncesine kadar İller 

Bankası olarak bilinen ve mevcutta İller Bankası A.Ş. haline getirilen bu bankanın 

kuruluş amacı, belediyelerin yatırımlarını finanse etmek için kaynak yaratmak olmasına 

rağmen, uygulamada vergi gelirlerinden başka fazla kaynak yaratmadığı görülmüştür. 

Belediye Bankası’nın günü yakalayamadığını fark eden kanun koyucular, 13 Haziran 

1945’de İller Bankası’na dönüştürülerek bir anlamda yeniden yapılandırılmış ve 

belediyelerin özellikle borçlanma sınırları genişletilmek istenmiştir. Artan görevlere 

karşılık kaynak sıkıntısı olan belediyelerin, gelirlerini arttırmak için 1 Temmuz 1948 

tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kabul edilmiş ve bu Kanun’la belediye 

gelirleri uzun yıllar sonra yasal düzenlemeye kavuşabilmiştir (Yaylı ve Yaslıkaya 2012). 

Emlak vergisinde birtakım düzenlemeler yapılarak belediyelerin bazı kurumlara ödediği 

paylar kaldırılmış ve 1961-1980 döneminde belediye gelirlerinin arttırılması 

amaçlanmıştır. Aynı dönemde belediyelerin İller Bankası’na olan borçları da silinmiştir. 

Ancak devlet, belediyelere verilmesi gereken payları vermediğinden dolayı bu açık, bağış 

ve borç silme yöntemi ile kapatılmıştır. Bu durum ise belediyelerin merkeze bağımlılığını 

arttırmıştır (Görmez 1989). 

1980’li yıllara gelinceye kadar belediyelerin gelir toplama faaliyetleri son derece 

yetersizdi, 1982 tarihinde, 2380 sayılı Kanun ile çeşitli gelirlerden pay verilmesi usulü 

kaldırılmış yerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi esası getirilmiştir. Ayrıca, 

bu değişiklikleri 5237 sayılı Kanun’un kaldırılması ve yerine hala kullanılmakta olan 

01.07.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu takip etmiştir (Nadaroğlu 2001). 

1980’den sonra çıkartılan bu yasalar belediyelerin mali bunalımını biraz da olsa 

azaltmıştır. Emlak vergisinden başka, toplam genel bütçeden belediyelere %5 oranında 
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pay verilmesi kabul edilmiş, böylece belediyelere merkezi hükümetin topladığı vergi 

gelirlerinden verilen paylar arttırılmıştır. 1984’te emlak vergisini toplama yetkisi ile 

beraber matrahını belirleme yetkisi de vergi idaresinden alınıp belediyelere 

devredilmiştir. Hızlı kentleşme ile yapılan binalar ve bunların matrah değerleri 

arttığından, belediyelerin gelirleri de aynı hızla artmaktadır. Ayrıca belediyeler kent 

alanında kat iznini arttırarak, binalara kat çıkılmasından da vergi gelirlerini arttırma 

yoluna gitmişlerdir. Daha sonra 1993 yılında Çevre Temizlik Vergisi de belediye gelirleri 

arasına dâhil edilmiştir (Bulutoğlu 2004). Belediye gelirleri kısaca “Devlet Vergi 

Gelirlerinden Ayrılan Paylar” ve “Öz Gelirler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

3.1 Devlet Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar 

1981 yılı öncesinde merkezi idarece tahsil edilen vergilerin bazılarının %10’unu ayrı bir 

fonda toplayıp nüfus esasına göre bölüştürme sistemi uygulanmıştır. 1981 tarihinde 

yürürlüğe giren 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelere genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilât toplamı üzerinden madde 1’e göre %5 pay verilmesi düzenlenerek bu eski 

uygulamadan vazgeçilmiştir. Dağıtılacak payların %80’i belediyelerin nüfuslarına göre 

İller Bankası’nca dağıtılmakta ve geriye kalan %20’lik pay ise Belediye Ortak Fonuna 

aktarılmaktaydı (Yaylı ve Yaslıkaya 2012). 

1984 yılında çıkarılan 3004 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

bir önceki 2380 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmış belediyeye aktarılan %5’lik pay 

%10,3’e yükseltilmiştir (Uzun 2008). 11 Aralık 1985 tarihli 18955 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 3239 sayılı Kanun ile bir değişiklik daha 

yapılmış olup, buna göre %10,3 olan oran,%9,25’e düşürülmüştür. 03.03.2001 tarihinde 

yapılan bir düzenleme ile 01.01.2002 tarihinden itibaren aktarılacak pay %6 olarak 

belirlenmiş ve buna göre en son %9,25 olan transfer payı düşürülmüştür. Bu payın 

hesaplanmasında tahsilat miktarları göz önünde tutulmuş ve toplamdan vergi iadeleri 

düşülerek vergi dışı gelirler hesaplamaya dâhil edilmemiştir. Pay oranında yıllar 

içerisinde çeşitli değişiklikler yapılmış ve bu oran 2004 yılından sonra %6 olarak 
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uygulanmıştır. Ancak 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5779 sayılı Kanun ile pay 

miktarı artırılmış ve pay oranları yeniden belirlenmiştir. Buna göre; genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilât toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutarın 

%2,85’inin büyükşehir dışındaki belediyelere, %2,5’inin büyükşehir ilçe belediyelerine, 

büyükşehir belediye sınırları içindeki yapılan vergi tahsilâtının %5’i ile büyükşehir ilçe 

belediyelerine ayrılan payların %30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılmıştır. Söz 

konusu Kanun ile oranlar azaltılmış ancak toplamda belediyelere dağıtılan pay %30 

oranında artırılmıştır (Akce 2014).  

5779 sayılı Kanun’un 2’nci maddesine göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtının 

toplamı üzerinden ayrılan payların hesabında, tahsilât toplamından, vergi iadeleri 

düşüldükten sonraki kalan net tutar esas alınmaktadır. Belediyelere ayrılan payların 

dağıtımı yıl aşımında ocak ayı itibariyle geçerli olan Türkiye İstatistik Kurumundan 

alınan nüfus kriterlerine göre yapılmaktadır. Alınan bu verilen İlbank A.Ş. ve Maliye 

Bakanlığına da ayriyeten bildirilmesi gerekmektedir. Sonradan belediyelere katılan ya da 

birleşen mahalle ve köylerden gelen nüfus için hesaplanacak olan pay takip eden ocak 

ayından itibaren hesaplanır (Can ve Gündüzöz 2011). 6360 sayılı Kanun’un 26’ncı 

maddesinde “5779 sayılı Kanun’a göre pay dağıtımında belediyelerde nüfus kriterinin 

%80, gelişmişlik endeksinin ise %20 oranında bir ağırlığa sahip olması öngörülmüştür. 

Gelişmişlik endeksine bakılarak hesaplanan miktarın dağıtılabilmesi için Kalkınma 

Bakanlığı’nın tespit ettiği en son veriler dikkate alınmaktadır” şeklinde tarif edilmiştir. 

5779 sayılı Kanun’un 6360 sayılı Kanun’la değişen hüküm sonucunda, genel bütçe vergi 

gelirlerinden ayrılan pay, vergi gelirleri tahsilâtı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten 

sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının 

yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe 

belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel 

tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe 

vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı 

toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u 

büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel 
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idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından 

geçerli olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye İstatistik 

Kurumundan alınmak suretiyle, İlbank A.Ş.’ye ve (Hazine) ve Maliye Bakanlığına 

bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması 

veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen 

gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre 

hesaplanır (5779 sayılı Kanun, m. 2). 

3.2 Belediyenin Öz Gelirleri 

Belediye öz gelir kapsamında vergi gelirleri olarak yerel vergiler ile yerel harçlar, vergi 

dışı gelirler olarak da katılma payları, kurumlar hasılatı, işletmenin elde etmiş olduğu 

karlar, belediye mallarından sağlanan gelirler, ücret ve cezalar yer almaktadır (Çınar 

2007). Belediye öz gelirleri; öz gelir içinde yer alan vergi, harç, harcamalara katılım payı 

ve diğer pay ve ücretler 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (EVK) ile 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu (BGK)’nda düzenlenmiştir. 1319 sayılı Kanun’da emlak vergisi ve 2464 

sayılı Kanun’da ise diğer vergi, harç, harcamalara katılma payı ve diğer pay ve ücretler 

yer almaktadır. 2464 sayılı Kanun dört bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm vergilere, 

ikinci bölüm harçlara, üçüncü bölüm harcamalara katılma paylarına, dördüncü bölüm ise 

paylara, ücretlere, sosyal amaçlı yardımlara ve çeşitli hükümlere ayrılmıştır.  

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda emlak vergisi gelirleri yer almakta olup 2464 

sayılı Kanun’da yer alan öz kaynak gelirleri şu şekilde sıralanabilir; 

 Vergiler; İlan ve Reklam Vergisi (BGK, m. 12-16), Eğlence Vergisi (BGK, m. 17-

22), Haberleşme Vergisi (BGK, m. 29-33), Elektrik Havagazı ve Tüketim Vergisi 

(BGK, m. 34-39), Yangın Sigortası Vergisi (BGK, m. 40-44) ve Çevre Temizlik 

Vergisi (BGK, m. mükerrer 44).  

 Harçlar; İşgal Harcı (BGK, m. 52-57), Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (BGK, 

m. 58-62), Kaynak Suları Harcı (BGK, m.  63-66), Tellallık Harcı (BGK, m. 67-71), 

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı (BGK, m. 72-75), Bina İnşaat Harcı 

(BGK, mükerrer yedinci bölüm ek m. 1-5), Kayıt ve Suret Harcı (BGK, m. 79), 
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Altyapı Kazı İzni Harcı (BGK, m. mükerrer 79), İmarla İlgili Harçlar (BGK, m. 80), 

İşyeri Açma Harcı (BGK, m. 81), Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı (BGK, m. 82), 

Sağlık Belgesi Harcı (BGK, m. 83). 

 Harcamalara Katılma Payları; Yol Harcamalarına Katılma Payı (BGK, m. 86), 

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı (BGK, m. 87), Su Tesisleri Harcamalarına 

Katılma Payı (BGK, m. 88). 

 Ücretler; Ücrete Tabi İşler (BGK, m. 97), Müze Giriş Ücretleri ile Madenlerden 

Belediyelere Ayrılan Paylar (BGK, m. mükerrer 97), Sosyal Amaçlı Yardımlar (BGK, 

m. 103). 

Büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyelerin öz gelirleri arasında büyük farklılık 

bulunmamaktadır, ancak büyükşehir belediyesi kurulu olan yerlerde, büyükşehir sınırları 

dâhilindeki ilçe belediyeleri tarafından alınan emlak vergilerinin tamamı her hangi bir 

kesintiye tabi tutulmadan bu belediyelerce gelir kaydedilmektedir (BK, m. 59). Bununla 

birlikte müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi bazı 

gelirler ise büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasında paylaştırılmaktadır. 

3.2.1 Emlak Vergisi Kanunu’na göre sağlanan gelirler 

Belediye öz gelirleri içerisinde önemli bir yere sahip olan 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu 01.03.1971 tarihinde yürürlüğe girmiş ve halen yürürlüktedir. Emlak; kelime 

köken itibariyle mülk kelimesinin çoğuluna işaret etmektedir. Ev, arsa, bahçe gibi 

taşınmayan mal ve mülklere verilen ortak isimdir (Anonim 2017). Servet vergisi olan 

emlak vergisi, kişilerin ekonomik faaliyetlerinin değil de sahip oldukları iktisadi 

varlıklardan yükümlü oldukları vergidir. Emlak vergisi, Türkiye sınırlarında bina, arsa ve 

arazisi olan mülk sahibinin bildirimi ya da kanun hükümlerine göre tespiti yapılan, vergi 

değerince tahsil edilen bir vergi çeşididir (Bülbül 2006). Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta Türkiye içindeki bina, arsa ve arazilerin Türk vatandaşı veya yabancıya ait olup, 

olmadığının bir öneminin olmamasıdır. Bu nedenle yabancılara ait olan Türkiye’deki 

bina, arsa ve araziler de emlak vergisinin konusuna girer. Diğer taraftan Türk 

vatandaşlarına ait Türkiye dışındaki bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna 

girmez (Doğan 2009).  
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Bu vergi 1972 yılına gelinceye kadar il özel idarelerince takibi yapılmış ve tahsil edilen 

bedel üzerinden de belediyelere %25 oranında pay verilmiştir. 1972 – 1981 tarihleri 

arasında Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen emlak vergisi, belediyelere %45 

oranında ve il özel idarelerine ise %35 şeklinde dağıtılmıştı. 1981 yılından itibaren 

merkezi idare gelirleri arasında yer almış ve il özel idareleri ile belediyelere pay verme 

usulü kaldırılmıştır. 3239 sayılı Kanunla 11 Aralık 1985 tarihinde genel bütçe gelirleri 

kapsamından çıkartılan emlak vergisi mahalli idarelerin gelirleri arasına girmiş ve bu 

tarihten sonra tahsilâtı belediyeler tarafından yapılmıştır. Belediyelerce toplanan emlak 

vergileri 5393 sayılı BK’nin işler hale gelmesiyle 2005 yılından itibaren büyükşehir 

belediyelerine ve il özel idarelerine pay verilmesinden vazgeçilmiş tamamı belediyelere 

bırakılmıştır (Ulusoy ve Akdemir 2007).  

Emlak vergi sistemi bina ve arazi vergisi olmak üzere iki gruba ayrılır. İlki bina vergisidir. 

Bina Vergisi: EVK’de belirtildiği üzere bina kavramıyla, yapıldığı ve oluşumunda ana 

rol oynayan etken ne olursa olsun, gerek karada ve gerekse su üzerinde sabit inşaat ve 

yapıların bütünü ifade edilmekte olup binanın tamamlayıcıları da bu kapsama 

girmektedir. Bina vergisinin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan ve yapım aşaması 

bitmiş olan binalar oluşturmaktadır. Bina vergisinin mükellefiyse binanın sahibi varsa 

intifa hakkı sahibidir. Vergiye konu olan bir bina üzerinde söz sahibi olarak bu iki 

mükellef türü de yoksa mükellef, binaya sahibi gibi tasarrufta bulunabilen gerçek ya da 

tüzel kişilerdir. Eğer ki binanın hem sahibi hem de intifa hakkı sahibi varsa, binayla ilgili 

vergi mükellefiyetleri intifa hakkı sahibi olan kişiye aittir. Bir binanın mülkiyeti farklı 

kişilere paylaştırılmışsa, pay sahipleri hisselerine düşen pay oranında vergi mükellefi 

sayılmaktadır (Can vd Bülbül ve Dağaşan 2013). 

Bina vergi değeri EVK’nin 7’nci maddesine göre; bina vergi matrahı denilince, “binanın 

bu kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeri” anlaşılmaktadır. Binalar için vergi 

değeri, “(Hazine) ve Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik) 

Bakanlığınca tespit edilen bina metrekare maliyetleri ile binaya ait ve karşılık gelen arsa 

veya arsa payı değerleri dikkate alınarak belirlenir (EVK m. 29). Emlâk Vergisine Matrah 
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Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’e1 göre, inşaat maliyeti bulunurken 

kaloriferli binalarda normal inşaat maliyet bedeli %8, asansörlü binalarda %6 asansör 

bedeli ile ilave edilir, yıllara göre belirlenmiş yıpranma payı düşülerek sonuca ulaşılır (m. 

20). Arsa ve arazilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 çerçevesinde belirlenen takdir 

komisyonu kararlarına göre belirlenen birim değerler esas alınır (VUK m. 72). Öte 

yandan, EVK’de çeşitli istisna ve muafiyetler söz konusu olduğundan emlak vergisinin 

matrahı söz konusu değerlerden daha farklı olabilecektir (m. 4, 5, 14 ve 15).  

Yıl bazında tarhı yapılan konu verginin ödemesi ise aynı Kanun’un 30’ncu maddesinde 

“Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde, diğer kısmı Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit 

taksitte ödenir” şeklinde hükmedilmiştir. Bildirim veya takdir sonucu tarh ve tahakkuku 

yapılan taşınmazın takip eden yıllarda değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılarak 

bulanan vergi değeri üzerinden hesaplanan emlak vergisinin tahakkuku ocak ayında yani 

her bütçe yılının başında yapılmaktadır. 

Arazi Vergisi: Yerküre içerisinde sınırlı dağ, çıt, duvar, ağaç, yol gibi tabii veya suni 

işaretlerle çevrili bulunan toprak parçası arazi olarak tanımlanabilir3. Bu verginin 

konusunu Türkiye sınırındaki tüm arsa ve araziler oluşturmaktadır. Eğer belediye 

tarafından bir arazide parselasyon çalışması yapılmış ise buna arsa denilir ve arsa 

vergisinin muhatabıdır, belediye sınırları içinde bulunmuyorsa fakat mücavir alan sınırları 

içinde ise araziler ise arazi vergisinin konusuna girmektedir. EVK’nin 13’ncü maddesinde 

“arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf 

eden kişilerin”  arazi vergisinin mükellefi olarak addedilmiştir. 

EVK’nin 18’nci maddesinde oranlardan bahsedilmiştir buna göre; arazi vergisinin oranı 

binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oran, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde %100 artırımı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar 

indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. 

                                                 
1 Resmi Gazete, Tarih: 15/3/1972, Sayı: 14129. 
2 Resmi Gazete, Tarih: 10/1/1961 Sayı: 10703. 
3 6 Seri No.lu EVK Genel Tebliği. 
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Arazi vergi değeri, EVK’nin 29’uncu maddesine göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

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 (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya 

değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller) 

itibarıyla belirlenir. Arazide, her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) 

itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan bedeldir. Verginin ödeme şekli 

ise EVK’nin 30’ncu maddesinde belirtildiği üzere yıllık olarak hesaplanan bu vergi iki 

eşit taksitle biri Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde, diğeri Kasım ayı içinde olmak üzere 

ödenmektedir. 

3.2.2 Belediye Gelirleri Kanunu’na göre sağlanan gelirler 

Belediye gelirlerine ilişkin düzenlemelerin başında 1914 yılında çıkartılan Rüsumu 

Belediye Kanunu gelmektedir. 1924 yılında düzenlenen 423 sayılı Belediye Vergi ve 

Resimleri Kanunu ile mali açıdan daha geniş bir düzenlemeye gidilmiştir. Belediye 

gelirlerini iki grupta toplanması ise 1948 yılında çıkartılan 5237 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu ile gerçekleşmiştir. Buna göre belediye gelirleri; devlet vergi gelirlerinden 

ayrılan paylar ve belediyelerce toplanan vergi, harç ve katılma payları şeklinde 

ayrılmıştır. Yapılan bu değişikliklerden sonra belediyelerin gelirleri artmış olsa da 

nüfusun ve buna bağlı olarak da belediyelerin sayısındaki artış sebebiyle belediyeler mali 

yönden sıkıntıya düşmüşlerdir. Belediyelerin mali yönden sıkıntılarını aşmaya yardımcı 

olmak ve kaynak yetersizliğini çözmek amacıyla 26.05.1981 tarihinde 2464 sayılı BGK 

çıkarılmıştır (Türkoğlu 2009). Buna göre birinci bölümde belediye vergileri, ikinci 

bölümde belediye harçları, üçüncü bölümde harcamalara katılma payları ve dördüncü 

bölümde ise paylara, ücretlere, sosyal amaçlı yardımlara ve çeşitli hükümlere yer 

verilmiştir (Çınar 2007). 

3.2.2.1 Vergiler 

Vergi gelirleri hem devletin hem de diğer vergi geliri elde eden kuruluşların vatandaşa 

yapmış olduğu hizmetlerin finansmanında en önemli kaynağı oluşturmaktadır. Dünyada 
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devletlerin vergileri toplama yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara bırakıp 

bırakmamasında farklı uygulamalar bulunmaktadır ancak Türkiye’de merkezi idare 

tarafından yetki alanları çizilmiş yerlerde vergilerini toplama yetkisi belediyelere 

verilmiştir. 

İlan ve Reklam Vergisi: Söz konusu vergi BGK’de düzenlenmiş olup, doğrudan 

belediyeler tarafından tahakkuk ve tahsil edilmektedir. İlan ve reklam vergisinin konusu 

BGK’nin 12’nci maddesine göre; “belediye hizmet alanları içinde yapılan her türlü ilan 

ve reklamlardır” şeklinde tanımlanmaktadır. Mecra, şekil ve içeriğinden bağımsız olarak 

tüm yazılı ve görsel ilan ve reklamları verginin konusu kapsamına almaktadır.  

İlan ve reklam vergisi, BGK’nin 15’inci maddesinde belirtilen tarifeye (Çizelge 3.1) göre 

ve 96’ncı maddede belirtilen usule göre alınmaktadır. Bu vergi ile birlikte bazı vergi ve 

harçların Kanun’da belirtilen tarifeleri üzerinden nasıl alınacağına dair son zamanlarda 

farklı düzenlemeler yapılmıştır. Diğer vergi ve harçlara geçmeden önce bu düzenlemelere 

kısaca değinilecektir.    

Daha önce ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlere ait eğlence 

vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, işyeri açma izni harcının 

tutarlarını Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli 

semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak belediye 

meclislerince tespit olunmaktaydı (BGK, mülga m. 96/B). Ancak, bu madde hakkında 

Anayasa Mahkemesi (AYM) iki farklı yönde irade ortaya çıkarmıştır. AYM’nin vermiş 

olduğu ilk kararda, vergi ve harçların kanuni sınırlar içerisinde belediye meclislerince 

tutar belirleme yetkisinin Anayasa’nın 73’üncü maddesine göre Bakanlar Kuruluna ait 

olduğu gerekçesiyle söz konusu hükmü kararın Resmi Gazete’de yayımını izleyen bir yıl 

sonra yürürlüğe girmek üzere 29/12/2011 tarihli ve Esas No: 2010/62, Karar No: 

2011/175 sayılı Kararı ile iptal etmiştir4. AYM anılan kararından kısa bir süre sonra 

10/4/2013 tarihinde vermiş olduğu Esas Sayısı: 2012/158; Karar Sayısı: 2013/55 sayılı 

Kararında5 önceki verdiği kararından vazgeçmiş ve belediye meclislerinin kanunda yer 

                                                 
4 Resmî Gazete, Tarih: 19/5/2012, Sayı: 28297. Bu Karar 19/5/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
5 Resmî Gazete, Tarih: 18/1/2014, Sayı: 28886. 
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alan alt ve üst limitler arasında tutar belirleme yetkisini Anayasa’ya uygun olduğuna karar 

vermiştir, AYM’nin ilk verdiği kararla doğrudan 96/B maddesi hükmü iptal edilmiştir. 

İkinci verdiği karar ise 2464 sayılı Kanunda alt limiti 20 ve üst limiti 800 lira olan “Tatil 

Günlerinde Çalışma Ruhsatı” ile ilgili olarak belediyece tutar belirlenmesinin Anayasa‘ya 

aykırı olmadığına ilişkindir. Bununla birlikte, AYM ikinci kararını verdiği 10/4/2013 

tarihinde bu maddenin dayanağı olan 96/B maddesini ilk kararıyla iptal etmiş 

bulunmaktadır. Bu Kararlar sonrasında 1/3/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6527 sayılı 

Kanun’un 5’inci maddesiyle, 2464 sayılı Kanun’un 96/A maddesine, söz konusu vergi ve 

harçların Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli 

semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye 

meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca tespit edileceği yönünde hüküm eklenmiştir (Töremen 2018). 

Bu kararlar sırasında 2464 sayılı Kanun’da 24.5.2013 tarihli ve 6487 sayılı Bazı Kanunlar 

ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un6 16’ncı maddesiyle  belediye meclisine verilen yetkiler Bakanlar Kurulu’na 

verilmiştir. Verilen bu yetkiler çerçevesinde 21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı, 

10/2/2014 tarihli ve 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu kararları çıkarılmıştır. Ancak bu 

kararlar uygulama alanı bulamamıştır. Şöyle ki; ikinci kararın yayımı ile birinci karar 

yürürlükten kalkmış, ikinci karar ise 6527 sayılı Kanun’la yeni bir tarife belirleme usulü 

getirildiğinden ikinci kararın uygulanmasına imkanı kalmamıştır.   

6527 sayılı Kanun ile 2464 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7’nci madde ile 2013 yılında 

uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; ilan ve reklam vergisi, biletle 

girilmesi zorunlu olmayan eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı 

harcı, işyeri açma iznine ait maktu vergi ve harç tarifeleri, Cumhurbaşkanınca tespit 

edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. Gelinen noktada 

daha önce belediye meclislerince kanunda belirtilen sınırlar dahilinde değişiklik yapma 

yetkisi belediyelerden alınmış, Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir tarife 

                                                 
6 Resmî Gazete, Tarih: 11/6/2013, Sayı: 28674. 
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belirlenmediğinden söz konusu vergi ve harç tarifelerinin 2013 yılı ilgili belediye meclisi 

kararlarının uygulanmasına devam edilmektedir.  

BGK’nin 14’üncü maddesi hangi ilan ve reklamların vergiden istisna edildiği liste halinde 

saymaktadır. Buna göre: 

 TRT’de, gazete, dergi, kitaplarda yayınlanan ilan ve reklamlar, 

 Gerçek şahısların yerleşim yerlerinin kapılarında yer alan ve kimliklerini belirten 

levhalar 

 İşletmelerin ürünlerinin ambalajlarında yer alan ve faaliyetlerine ilişkin ilan ve 

reklamları ile prospektüs ve tarifnameler, 

 İşyerlerine asılan tanıtıcı levhalar (alanı azami ½ metrekareyi aşmamalı ve ışıksız 

olmalıdır. Belirtilen alan sınırını aşan levhaların aşkın kısmı üzerinden vergilendirme 

yapılır.) 

 Umumi mahallerde yer alan sıra, bank gibi araçların üzerinde yer alan ilan ve 

reklamlar. 

 Siyasi partilerin yapacağı siyasi ilan ve reklamlar,  

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

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

İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 

 Bir üst maddede sayılan kurumlar ile kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını amacıyla 

hazırladıkları levha ve afişlerle, bunların yayınladığı ve Türkiye'deki ticaret, sanayi, 

tarım ve mesleki kurumların unvanları içeren kitap, broşür, katalog ve dergiler, 

 Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın 

içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisine tabi 

değildir. 

 

Yukarıda sayılanların dışında incelenen bazı mahkeme kararları ve özelgeler çerçevesinde 

ilan ve reklam vergisinin istisna olmasına yönelik yapılan vergi idaresinin yaptığı görüşler 

de aşağıda verilmiştir: 
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 Çeşitli firmaların ürünlerini kendi markalarına göre reyonlarında satışa sunan büyük 

alışveriş merkezlerindeki tanıtıcı ibareler ilan ve reklam vergisinin konusuna girmez7. 

 Kullanma kılavuzu niteliği taşıyan broşürler ilan ve reklam vergisine tabi değildir8. 

 Banka müşterilerinin kullanmış olduğu yazar kasa fişlerinin arkasındaki banka logosu 

ilan ve reklam vergisine tabi değildir (Anonim 2006a). 

 Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılan reklamlar ilan ve reklam vergisine 

tabi değildir9. 

 Vakıf üniversitesi yapacağı işlemlerde ilan ve reklam vergisine tabi değildir (Anonim 

2011a). 

 Uygulama otelleri ilan ve reklam vergisine tabi değildir (Anonim 2011b). 

Çizelge 3.1 İlan ve Reklam Vergisi Tarifesi 

İLAN VE REKLAMIN TÜRÜ 

Verginin Tutarı 

(YTL) 

En az En çok 

1 
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yazı ve 

resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 
20 100 

2 
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve reklamların beher  

metrekaresinden  yıllık olarak 
8 40 

3 

Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına 

asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilân ve 

reklamların metrekaresinden haftalık olarak 

2 10 

4 Işıklı veya projeksiyonlu ilân  ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak 30 150 

5 
İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, 

biblolar veya benzerlerinin her biri için 
0,01 0,25 

 

6 

Mahiyeti  ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin 

beherinin metrekaresinden 
0,02 0,50 

BGK’nin 13’üncü maddesine göre ilan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından 

gönderilen ilan ve reklamlar dâhil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya 

yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Verginin sorumlusu ise, ilan ve reklam işlerini 

mutad meslek olarak ifa edenler olup bu kişiler başkalarına ait yaptırdıkları ilan ve 

reklamlara ait vergileri mükellef adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludur. 

                                                 
7 Danıştay 9. Dairesi 1995/3791 E., 1997/193 K. No.lu kararı. 
8 Danıştay 9. Dairesi 1994/208 E., 1997/1818 K. No.lu kararı. 
9 Danıştay 9. Dairesi 1998/3927 E.,1997/250 K. No.lu kararı.  
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İlan ve reklam vergisi beyan üzerine tarh edilen bir vergi olmasına rağmen günümüzde 

birçok değişik uygulamayla karşılaşmaktadır. Örneğin; BGK 41 No.lu Genel Tebliği’nde 

“ilan ve reklam beyannamesi bildirim dışında başka bir bildirim ya da belge vereceklerine 

dair bir şart bulunmamaktadır, ancak birçok belediye bildirimin dışında kira kontratlarını, 

vergi dairelerince düzenlenen yoklama fişini, Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası veya 

buna benzer başkaca belgeler istemektedir. Hâlbuki belediyeler mükellefler tarafından 

beyan edilen hususların teyidini, ilgili kurumlardan yapması gerektiği bu bağlamda 

istenildiği takdirde,  

 İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kimlik kontrollerini SGK 

elektronik ortamından, bulundurduğu işçi sayısını, 

 GİB kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, vergi 

levhasının eşleştirilmesini, 

 Ticaret Sicil Gazetesi sorgulamasından Ticaret Sicil Bilgileri eşleştirebilir, 

 Belediyeler, vergisel işlemlerde öncelikle kendi hizmet birimlerindeki kayıtlarından 

faydalanabilirler (ihtiyaç duyarlarsa yerinde yoklama ve tespit yapmaları 

gerekmektedir)” şeklinde anlatılmaktadır. 

Mükelleflerin muhatabı olduğu belediye ise; vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6’ncı 

bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların dağıtıldığı, teşhir edildiği yerin 

belediyesine verilir. Yolcu ve yük taşıyan araçların üzerindeki reklamlar ise kendi adına 

yaptıranlarca,  iş merkezlerinin bilfiil toplandığı ve idare edildiği belediyeye ödenmesi 

gerekir” (Anonim 2008)  şeklinde yol gösterilmiştir. 

2464 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesine göre; “İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme 

süresi içinde ödenir kural bu olmakla birlikte kanunda belediyelere; 

 Dükkân ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve 

takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamlar, 

 Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlar, 

 Projeksiyonlu veya ışıklı ilan ve reklamlara ait vergileri, iki eşit taksitle ve yıl içinde, 

alma konusunda yetki verilmiştir” ifade edilmiştir. İki eşit taksitte uygulamasının 
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yapılmadığı belediyelerde ise; “ ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve aynı 

zamanda tamamının ödenmesi gerekmektedir” (Anonim 2006b). 

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeler arasında ilan ve reklam vergisinin kimin 

alacağı konusu hakkında yaşanan problemlerin başında 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine belirtilen alanlar ki 

bu alanlar cadde, bulvar ve meydanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki 

her türlü ilan ve reklamların vergilerinin kime yatacağı hususu, ilçe belediyeler İmar 

Kanunu’na göre binanın cephesi giriş kapısının olduğu yerdir denilerek sokaktan alıyorsa 

muhatabı kendi kabul etmektedir, kaldı ki birçok ilçe belediye beyanname alırken adres 

satırında sokak yazıyorsa binanın üzerine asılan reklamların caddeye bakıp bakmadığını 

sormamaktadır. Bununla ilgili Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesinde; 

“Bulvar, meydan, cadde ve ana yollara cephesi bulunan binalar üzerinde reklam içerikli 

herhangi bir tabelanın olması halinde, söz konusu binaların sokaklara cephesi bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın her çeşit ilan ve reklama ait vergiler büyükşehir 

belediyesine ödenmesi gerekeceği” şeklinde açıklama getirilmiştir (Anonim 2012a). 

Büyükşehir ve ilçe belediyelerle uzlaşamadığı diğer bir problem ise özel mülke konu 

bahçeye dikilen reklam panolarıdır. Genelde benzinlik ve büyük inşaat firmalarının 

kullanmış olduğu bu direkler büyük gelir getirdiği için büyükşehir belediyelerince 

toplanmak istenmektedir. Ancak; Danıştay 9’uncu Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar tam 

aksini göstermektedir, buna 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 vergilerin büyükşehir belediyesince değil, 

ilçe veya ilk kademe belediyelerince alınması gerekir.”10 “Ana arterde olsa bile yol 

kenarındaki binanın özel mülke konu bahçesine dikili direklere konulan reklamlara ilişkin 

vergilerin mahalli belediyece alınması gerekir.”11 

Eğlence Vergisi: Belediye yetki alanları içerisinde yer alan eğlence işletmelerin 

faaliyetleri konusunu oluşturmaktadır. Eğlence işletmelerini işleten gerçek ve tüzel kişiler 

                                                 
10 Danıştay 9. Dairesi 2006/1779 E., 2007/2092 K. No.lu kararı. 
11 Danıştay 9. Dairesi 1998/4024 E., 1999/3413 K. No.lu kararı. 
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ise vergi mükellefleridir (Ömür 2011). BGK’nin 21’inci maddesinde belirtilen nispet ve 

miktarlarda (Çizelge 3.2) eğlence vergisinin alınması ve verginin ödenmesi hususu ise 

BGK’nin 22’nci maddesinde geçmektedir, buna göre; vergi biletle girilen yerlerde 

bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga 

konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde 

peşin olarak ödenen vergi geri verilir. Genel ve katma bütçeli idarelerle il özel idareleri 

ve köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet 

bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir. Müşterek 

bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili 

belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir. Biletle girilmesi zorunlu 

olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına 

kadar ilgili belediyeye yatırılır. 

Çizelge 3.2 Eğlence Vergisi Oranları ve Tutarı  

I 

Biletle Girilen Yerlerde: 
Verginin Nispeti 

(%) ve Miktarı12 

1. Yerli film gösterimlerinden 20 (10) 

2. Yabancı film gösterimlerinden 50 (10) 

3. Tiyatro, opera, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan 5 (0) 

4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden 10 

5. Sirkler, lunaparklar, çalgı bahçeleri ve benzerlerinden 20 

II Müşterek Bahislerde 5 

III Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde (Günlük, TL) 5  -  10013 

İstisna ve muaflıklar ise 19’ncu maddede belirtilmiştir, buna göre; “Ulusal bayramlar 

veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel 

idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve 

kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri 

faaliyetler, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler 

                                                 
12 9/12/1997 tarih ve 97/10349 sayılı BKK ile 16/12/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yerli ve yabancı 

film gösterimlerinde uygulanacak vergi oranı %10; 7/1/1991 tarihli ve 91/1365 BKK ile 1/1/1991 

tarihinden geçerli olmak üzere tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan alınan % 5 

eğlence vergisi oranı (0) sıfır olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla mevcutta eğlence vergisi oranlarına ait 

tarifedeki parantezi içi oranlar uygulanmaktadır. 
13 Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence vergisi tutarlarının belediye meclisince belirlenmesi ile ilgili 

olarak ilan ve reklam vergisinde yapılan açıklamalar bu verginin tutar belirleme usulü için de geçerlidir. 
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tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, 

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

eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, 

orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler, Spor 

Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oynanması, bira, alkollü 

içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay 

ocakları olduğu belirtilen yerler.” şeklinde anlatılmaktadır. 

BGK’nin incelenmesinde görüleceği üzere 20 ve 21’inci maddelerinde vergi konusuna 

giren faaliyetlerin sayılması suretiyle mahiyetini açıklamış ancak benzer nitelikteki 

faaliyetlerinde eğlence vergisini kapsayacağı anlatılmıştır. Verginin uygulanmasında 

yaşanan problemlerin başında benzer faaliyetlerde verginin alınmasından kaçınılması, 

örneğin eğlence sisteminin başında gelen ve her evde bulunmasının ciddi külfet getireceği 

gençlerin zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği play-station kafeler, burada istisna ve 

muaflıklarını düzenleyen BGK’nin 19’uncu maddesinde, oyun makinesi, atari ve 

bilgisayar oyunlarının bulunduğu mekanlar için muafiyet hükmünde kelime olarak 

değinmemiştir. Bu sebeple, yukarıda sayılan oyun makinesi, atari ve bilgisayar 

oyunlarının oynatıldığı mekânlardan Danıştay 9’uncu Dairesinin14 kararı ile BGK’nin 

21’inci maddesinin 3’üncü bendinde belirtilen miktarlarda ve 22’nci maddedeki usul ve 

esaslara göre eğlence vergisi alınması gerektiği belirtilmektedir. Ancak internet kafe 

ruhsatı alıp da play-station oyun konsolu hizmetini sunan işletme sahiplerinden her hangi 

bir eğlence vergisi alınamamaktadır. Bu da vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde 

mevzuatta düzeltilmesi gereken önemli bir husustur. 

Haberleşme Vergisi: Haberleşme vergisinin konusu; “belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde, Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, 

faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) üzerinden alınan bir 

vergidir” (BGK, m. 29). Bu verginin mükellefi ise; “telefon, faksimile ve data ücretlerini 

tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir” (BGK, m. 30). Matrahı PTT idaresinin tahsil 

ettiği ücrettir, matraha “tesis nakil ücretleri ve gider vergileri dâhil edilmez” (BGK, m. 

                                                 
14 Danıştay 9. Dairesi 2005/5313 E., 2007/3726 K. No.lu kararı. 
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31). Beyanname verilmesi ve ödenmesi hususu ise BGK’nin 33’üncü maddesine göre; 

“Bir ay içinde PTT idaresinin tahsil ettiği telefon, faksimili ve data ücretleri üzerinden 

hesaplanan vergiler, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar ilgili belediyelere bir 

beyanname ile bildirilerek, aynı süre içinde ödenmektedir” şeklinde tanımlanmıştır. “406 

sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü maddesi uyarınca, 406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanlarına 

göre Türk Telekom’a yapılmış sayılmaktadır. Buna göre, belediye hizmet alanları 

içerisinde Türk Telekom tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri 

(tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir ve bu verginin mükellefi 

sadece Türk Telekom’dur” (Anonim 2012b). Bu verginin oranı Kanunda %1 olarak 

belirtilmiştir. Vergi alınmayacak kurumlar ise; genel ve katma (özel) bütçeli kurumlar ile 

belediyeler ve il özel idareleri ve bunların kurdukları birliklere ait faksimile, teleks ve 

veri ücretleridir. 

 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: BGK’nin 34'üncü maddesi gereği olarak “belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı 

tüketim vergisine tabi tutulmaktadır.” Burada anlatılmak istenen belediye sınırları ve 

mücavir alanlar dışında elektrik ve havagazı tüketimi vergiye konu değildir. BGK’nin 

104'üncü maddesinde belirtildiği üzere; “elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mücavir 

alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahale götürülmüş olması 

zorunludur” şeklinde izah edilmiştir.  

Konu verginin mükellefleri; “elektrik ve havagazı tüketenlerdir”. “20.02.2001 tarihli ve 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik enerjisini tedarik eden ve 

havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili 

belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen 

elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin 

eden kuruluş öder” (BGK, m. 39). 

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin nasıl alınacağı BGK’nin 38’inci maddesinde; 

“İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon 

müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %1, burada sayılanların 
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dışında kalanlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden %5 ve havagazının satış 

bedelinden ise %5 olacak şekilde alınır” şeklinde anlatılmıştır. 

Elektrik piyasası yasası hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi tedarik eden ve 

havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu vergiyi tahsil etmek ve kurumlar 

vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine ödemekle yükümlüdürler. Buna bağlı 

olarak organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize 

sanayi bölgeleri tüzelkişiliklerine elektriği temin eden kuruluşlar ödemektedir. 

Dolayısıyla organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektriğin, elektrik ve havagazı 

tüketim vergisinin sorumlusu, organize sanayi bölgesi tüzelkişiliğine elektriği temin eden 

kuruluş olmaktadır. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 37 

seri numaralı Belediye Gelirleri Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı 

üzere verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin 

bedelleri hariç olmak üzere elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazı satış bedelidir. Bu 

nedenle söz konusu verginin matrahına vergi, fon ve paylar dahil edilmemektedir.     

Yangın Sigortası Vergisi: BGK’nin 40’ıncı maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla 

alınan primler; Yangın sigortası vergisine tabidir” denilmektedir. Bundan önceki 

Belediye Gelirleri Kanunu olan 5237 sayılı Kanun ile sadece gayrimenkuller için yapılan 

sigorta muamelelerinde alınan vergi BGK ile genişletilmiş menkul mallar da vergi 

kapsamına girmiştir. Konu verginin muhatabı “sigorta şirketleridir” (BGK, m. 41), 

matrahı hesaplanırken “alınan prim tutarlarına göre hesaplanır” (BGK, m. 42) ve 

“kanunda belirtildiği üzere bu oran matrahın %10’udur” (BGK, m. 43). “Sigorta şirketleri 

bir ay içindeki vergiyi ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulunduğu belediyeye 

beyanname vermeye ve ödemeye mecburdur. Kanunda, beyannamelerin şekli ve 

muhtevası Maliye ve Ticaret bakanlıklarının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca tayin ve tespit olunur” şeklindedir ( BGK, m. 44). 

 

Çevre Temizlik Vergisi: Bu vergi 15.07.1993 tarihinde çıkartılan 3914 sayılı Kanun ile 

BGK’ye eklenmiştir.  Bu verginin eklenmesinin esas amacı mali sıkıntılar içinde olan 

belediyelere finansman kaynağının yaratılmasıdır (Ömür 2011). Çevre temizlik vergisi 
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(ÇTV) büyükşehir belediyeler dışındaki belediyelerce BGK çerçevesinde tahakkuk ve 

tahsil edilen bir vergidir. Verginin konusunu oluşturan hükümler BGK’nin mükerrer 

44’üncü maddesinde; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 

belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde 

kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir” şeklinde açıklanmaktadır. 

Çevre temizlik hizmetinden kasıt; “Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda 

yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu veya park ve piknik alanları 

gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların, 

çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde 

toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve bertarafı suretiyle 

çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlama 

işlemlerinin tümü veya birkaçı” şeklindedir (Anonim 2004). Dolayısıyla bahsi geçen 

yerlerdeki hizmetlerin sunulmadığı binalarda çevre ve temizlik vergisi alınmaması 

gerekmektedir. 

İstisnalar, BGK’nın mükerrer 44’üncü maddesinde; 

 “Genel ve katma (özel) (5018 sayılı Kanun’da katma bütçeli idareler kavramı yerine 

özel bütçe getirilmiştir) bütçeli idareler, 

 İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, 

 Darülaceze ve benzeri kuruluşlar (düşkünler evi, yetimhaneler, huzurevleri, Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk 

yurtları gibi sosyal yardım kuruluşların girdiği belirtilmiştir) (Anonim 2004), 

 Üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, 

 Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları,  

 Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, 

 Korumalı işyerleri 

 Umuma açık ibadet yerleri, 

 Karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin 

ikametine mahsus olan binalar, 
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 Milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ve 

bunların müştemilatları vergiye tabi değildir” şeklinde anlatılmaktadır. 

BGK’de çevre temizlik vergisi matrahı “binanın kullanılış amacı, diğer bir deyişle konut 

ya da işyeri veya diğer şekillerde kullanılmasına bağlı olarak düzenlenmiştir, konut olarak 

kullanılan binalarda çevre temizlik vergisinin matrahı tüketilen metreküp su miktarı 

metreküp başına büyükşehirlerde 2018 yılı için 32 Kuruş diğer belediyelerde 24 Kuruş 

olarak, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise işyeri gruplarına bağlı olarak 

yıllık maktu bir tutar olarak belirlenir ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanır ve her 

yıl yeniden değerleme oranında vergi tutarlarının %5 aşmayan kesirleri dikkate 

almayarak artırılır” şeklinde hesaplanacağı belirtilmiştir (BGK, 50 Seri No.lu Genel 

Tebliğ). 

Bina grupları Kanun’un verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu’nca 13.12.2005 tarih 

ve 2005/9817 sayılı Kararnamede15 gösterildiği şekilde uygulanmaktadır (Çizelge 3.3). 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin uygulayacağı matrah ise diğer belediyeler 

için belirtilen bina grupları dikkate alınarak 2018 yılı için uygulanmakta16  (Çizelge 3.4) 

olup BGK’nin mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir 

belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik 

vergisi tutarları %25 artırılarak 2018 yılı için hesaplanacaktır17 (Çizelge 3.5).  

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması ise BGK’nin mükerrer 44’üncü maddesinin 

on ikinci fıkrasında, “Cumhurbaşkanı (Bakanlar Kurulu); beşinci fıkradaki tarifede yer 

alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan 

tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine 

kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir” hükmü yer almaktadır. 

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13.12.2005 tarihli ve 

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7’nci maddesine göre; 

                                                 
15 Resmi Gazete, Tarih: 26/12/2015, Sayı: 26032 ve Bakanlar Kurulu Kararı: 2005/9817. 
16 50 Seri No.lu BGK Genel Tebliği. 
17 50 Seri No.lu BGK Genel Tebliği. 
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“konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir 

belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki 

belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak 

uygulanacaktır” şeklinde düzenlenmiştir. 

Çizelge 3.3 Çevre Temizlik Vergisi Açısından Bina Gruplarına Göre İşyerleri  

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ AÇISINDAN BİNA GRUPLARINA GÖRE İŞYERLERİ 

BİNA 

GRUPLARI 

 

1- Öğrenci 

sayısı: (Okul, 

yurt, kreş, 

dershane, 

kurs, eğitim 

merkezi, 

anaokulu, 

yuva vb. 

eğitim ve 

öğretim 

faaliyeti 

yapılan 

binalar.) 

2- Yatak 

kapasitesi: 

(Konaklama 

tesisleri ile 

hastaneler ve 

diğer yataklı 

sağlık 

tesislerine ait 

binalar.) 

 

3-Kullanım alanı (m2): 4- Koltuk sayısı: 
(Sinema, tiyatro, 

opera, bale vb. 
biletle girilen 

koltuklu eğlence 

yerleri.) 
 

 

 

5- Personel 
sayısı: (1, 2, 3 ve 

4 üncü 
sıradakiler hariç, 

ticari, sınai, zirai 

ve mesleki 
faaliyetler için 

kullanılan binalar 

ile bunlar dışında 
kalan faaliyetlere 

mahsus binalar.) 

a) Her türlü 

yeme, içme ve 

eğlence yerleri. 

b) Daimi 

surette faaliyet 

gösteren 

lunapark, 

panayır, fuar, 

stadyum, 

hipodrom, spor 

salonu gibi 

yerler ile eşya 

depolamaya 

mahsus olan 

I.GRUP 750'den fazla 500'den fazla 1000'den fazla 5000'den fazla 2000'den fazla 300'den fazla 

II.GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200 

III.GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100 

IV.GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50 

V. GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10 

VI.GRUP 49-20 20'den az 50'den az 999-500 249-100 09.04.2016 

VII.GRUP 
20'den az 

 
- - 500'den az 100'den az 

3 ve daha az 

konutlar 

 

Çizelge 3.4 Büyükşehir Belediyesi Dışındaki Belediyelerde İşyerleri İçin Uygulanacak 

ÇTV Tutarları  

 

Bina 

Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece 

1.Grup 2900 2200 1800 1600 1370 

2.Grup 1800 1370 1100 900 800 

3.Grup 1370 900 800 570 450 

4.Grup 570 450 340 290 220 

5.Grup 340 290 200 190 160 

6.Grup 190 160 100 90 68 

7. Grup 68 53 37 32 24 
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Çizelge 3.5 Büyükşehir Belediyelerinde İşyerleri İçin Uygulanacak ÇTV Tutarları   

Bina 

Grupları 
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece 

1.Grup 3625 2750 2250 2000 1712 

2.Grup 2250 1712 1375 1125 1000 

3.Grup 1712 1125 1000 712 562 

4.Grup 712 562 425 362 275 

5.Grup 425 362 250 237 200 

6.Grup 237 200 125 112 85 

7. Grup 85 66 46 40 30 

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan 

belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak 

suretiyle metreküp başına 2018 yılı için 12 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer 

şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları diğer belediyeler için 

hesaplanan tutarların yarısı18 alınarak hesaplanmaktadır (Çizelge 3.6).  

Çizelge 3.6 İşyerleri İçin Uygulanacak İndirimli ÇTV Tutarları  

Bina 

Grupları 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 

1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece 

1.Grup 1450 1100 900 800 685 

2.Grup 900 685 550 450 400 

3.Grup 685 450 400 285 225 

4.Grup 285 225 170 145 110 

5.Grup 170 145 100 95 80 

6.Grup 95 80 50 45 34 

7. Grup 34 26 18 16 12 

Büyükşehirlerde çevre temizlik vergisinin tahsil edilmesi BGK’nin mükerrer madde 44’e 

göre; “2560 sayılı Kanunca 20.11.1981 tarihinden itibaren büyükşehir belediye sınırları 

ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi, su ve kanalizasyon idarelerince tahsil 

edilmektedir” şeklinde düzenlenmiştir. Yine çevre temizlik vergisinin tahsil edilmesi ve 

                                                 
18 50 Seri No.lu BGK Genel Tebliği. 
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aktarımı yine  BGK’nin mükerrer madde 44’de “Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir 

dâhilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin 

süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının %80’nini tahsilâtı takip 

eden ayın yirminci 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 büyük şehir belediyesinin 

hesabına tahsilâtı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir 

belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre 

temizlik vergisi’nin %20’si aynı esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerine aktarılır. 

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili 

belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir” 

şeklinde anlatılmaktadır.  

3.2.2.2 Harçlar 

Devletin, vatandaşa sunduğu hizmet karşılığında, hizmet muhataplarından durum ve 

derecesine göre tahsil ettiği paralar harcın konusunu oluşturmaktadır (Çelik 2011). 

Belediye harçları ise, belediyelerin verdikleri bir onay, izin veya yaptıkları denetleme, 

tahsis ve hizmet karşılığında aldığı bir bedeldir. Belediye harçları içinde “İşgal Harcı”, 

“İmar ile ilgili Harçlar” ve “Bina İnşaat Harcı” önemli yer tutmaktadır. Bunların toplam 

harçlar içindeki ağırlıkları yaklaşık %75’e ulaşmaktadır (Çınar ve Güler 2004). 

Belediyelerin topladığı harçlar BGK’nin ikinci kısmında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

İşgal Harcı: Belediye sınırlarında BGK’nin 52’nci maddesinde belirtilen yerlerin 

herhangi birinde satış yapmak veya yetkili mercilerden usulüne uygun izinle geçici olarak 

işgal edilmesi, işgal harcının konusunu oluşturmakta olup harcın tarifesi 56’ncı maddede 

belirtilmiştir (Çizelge 3.7)19. Buna göre BGK’nin 52’nci maddesine göre sayılan yerler; 

                                                 
19 İşgal harcı tutarının belediye meclisince belirlenmesi ile ilgili olarak ilan ve reklam vergisinde yapılan 

açıklamalar bu harç tutarını belirleme usulü için de geçerlidir. 
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 “Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve 

hayvan satıcıları tarafından işgali, 

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

maksat için işgali, 

 Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü 

alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma 

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

tanımlanmıştır. 

Çizelge 3.7 İşgal Harç Tutarları  

İŞGALİN TÜRÜ 
Harcın Tutarı (YTL) 

En az En çok 

1.52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher 

metrekare için günde 
0,5 2,5 

2.52 nci maddenin (1) numaralı 

bendinde yazılı hayvan 

satıcılarının işgallerinde 

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 

3.52 nci maddenin (3) numaralı 

bendinde yazılı işgallerde 

a) Her taşıt beher saat için 0,25 1,25 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat 

için 
0,5 2,5 

Yine BGK’nin 52’nci maddesinde “Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri 

mükellefiyeti kaldırmaz. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan 

eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı 

materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez” hükmü yer 

almaktadır. İstisnalar BGK’nin 54’üncü maddesinde belirtilmekte olup, buna göre; (i) 

“Genel ve katma (özel) bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve 

bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri, (ii) iİlgili mevzuata uygun 

olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri” 

şeklinde sayılmıştır.  

Tatil Günlerinde Çalışma ve Ruhsat Harcı: BGK’nin 58’inci maddesine göre; “Hafta 

tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işlerine ruhsat 

verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir” şeklinde anlatılmıştır. Bu 
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harcın mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde 

mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışan süreye 

inhisar eder. 

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi; “kendisine çalışma ruhsatı verilen 

gerçek veya tüzel kişilerdir” (BGK, m. 59). Harcın bedeli ise; “Tatil Günlerinde Çalışma 

Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az, 800 TL’den çok olmamak üzere 

bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilir.” (BGK, m. 60)20. 29.01.2015 tarih ve 

29251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un 25’nci maddesi uyarınca “Hafta Tatil Kanun 

hükümleri perakende işletmeler için uygulanmayacak olup. Bu işletmeler dışındaki 

işyerleri Hafta Tatili Kanunu’na tabi tutulmuştur” şeklinde değiştirilmiştir. 

Kaynak Suları Harcı: BGK’nın 63’üncü maddesinde harcın konusu; “özel kaplara 

doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce 

denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret 

konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir” şeklinde anlatılmıştır. Kaynak suları harcının 

mükellefi ise; “kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle 

mükelleftirler” şeklinde tanımlanmıştır (BGK, m. 64). 

Kaynak Suları Harcının tarifeleri 31.12.2004 tarih ve 25687 (3. mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan 5281 sayılı Vergi Kanunların Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 21’inci maddesiyle yeniden 

belirlenmiş ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, kaynak suları harcını 

da kapsayan ve asgari ve azami tutarları gösterilen tarifelerin belediye grupları itibariyle 

tayin ve tespitine ilişkin 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile BGK’nin 96’ncı maddesinin (A) fıkrası uyarınca, 07.05.2005 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, kaynak 

sularının ilgili belediyeden ücret karşılığında alınıp alınmadığına bakılmaksızın bu 

suların satışa arzı için özel kaplara doldurulmasını müteakip belediyece hangi kaynağa 

                                                 
20 Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı tutarının belediye meclisince belirlenmesi ile ilgili olarak ilan ve 

reklam vergisinde yapılan açıklamalar bu harç tutarını belirleme usulü için de geçerlidir. 
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ait olduğunu belirten işaretin kapların üzerine konulması sırasında bu işi yapan 

belediyeye 2005/8730 sayılı Kararnameyle belediye gruplarına göre belirlenen ve 1 

litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplara ilişkin tarifeye21 göre harç ödenir (Çizelge 3.8). 

Çizelge 3.8 Kaynak Suları Harç Tutarları (1 litreden az kaplar için)  

Belediye Grubu Cinsi Kap Başına Harç Tutarı (TL) 

1 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,002 

2 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,018 

3 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,016 

4 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,014 

5 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,012 

Aynı şekilde 1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplara ilişkin kaynak suları harç tutarları 

da 13.04.2005 tarihli 2005/8730 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş22 

bulunmaktadır (Çizelge 3.9). 

Çizelge 3.9 Kaynak Suları Harç Tutarları (1 litreden büyük kaplar için)  

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Litre Başına Harç 

Tutarı (TL) 

1 1 litreden büyük  şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,013 

2 1 litreden büyük  şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,011 

3 1 litreden büyük  şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,009 

4 1 litreden büyük  şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,007 

5 1 litreden büyük  şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil) 0,005 

Tellallık Harcı: Tellallık harcı konusu itibariyle BGK’nin 67’nci maddesinde; “Belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin 

isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek 

veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul 

mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir” şeklinde geçmektedir. Tellallık 

Harcını, “mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler satış yapmadan önce 

belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ve haber verilmediği 

takdirde harç %50 fazlasıyla ödemekle yükümlüdürler” (BGK, m. 68). 

                                                 
21 Resmi Gazete, Tarih: 07.05.2005, Sayı: 25808. 
22 Resmi Gazete, Tarih: 07.05.2005, Sayı: 25808. 
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Konu harcın matrahı ise 69’uncu maddede açıkça belirtilmektedir buna göre; “harcın 

konusuna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir 

indirim yapılmaz” nispeti ise “ %2'dir, 100 Yeni Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım 

için nispet %1” şeklindedir (BGK, m. 70) ve tahsili ise “belediyelerce görevlendirilecek 

yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur” denilmektedir (BGK, m. 71). 

Hayvan Kesim, Muayene ve Denetim Harcı: BGK’nin 73’üncü maddesine göre; “Hayvan 

veya et sahiplerinin ödemekle yükümlü” olduğu bu harç konusu itibariyle;  “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 sonucunda, 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi 

ve özel kombinalar dışında tahsil edilen” (BGK, m. 72) ve tahakkuku tahsile bağlı olan 

gelirlerdendir. Küçükbaş hayvanlar için bu harcın tutarı 13.04.2005 tarihli 2005/8730 

Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı23 ile belediye gruplarına göre ayrı ayrı tespit 

edilmiştir (Çizelge 3.10). Türlere göre belirlenen birim hayvan başına kesim, muayene ve 

denetleme harcının tutarının oldukça düşük düzeyde olduğu, gıda maddeleri ve özellikle 

kırmızı ve beyaz etin insan sağlığı ve beslenmesinde önemi dikkate alınarak söz konusu 

harcın tutarının düşük düzeyde tutulduğu değerlendirilmektedir.   

Çizelge 3.10 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Tutarları (küçükbaş 

hayvanlar için) 

Belediye Grubu Cinsi Hayvan Başına Harç Tutarı (TL) 

1 Küçükbaş Hayvan 3 

2 Küçükbaş Hayvan 2,5 

3 Küçükbaş Hayvan 2 

4 Küçükbaş Hayvan 1,5 

5 Küçükbaş Hayvan 1 

                                                 
23 Resmi Gazete, Tarih: 07.05.2005, Sayı: 25808. 
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Aynı şekilde büyükbaş hayvanlar için bu harcın tutarı 13.04.2005 tarihli 2005/8730 Karar 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı24 ile belediye grupları itibarıyla belirlenmiştir 

bulunmaktadır (Çizelge 3.11).  

Çizelge 3.11 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Tutarları (büyükbaş 

hayvanlar için)  

Belediye Grubu Cinsi Hayvan Başına Harç 

Tutarı (TL) 1 Büyükbaş Hayvan 6 

2 Büyükbaş Hayvan 5,5 

3 Büyükbaş Hayvan 5 

4 Büyükbaş Hayvan 4,5 

5 Büyükbaş Hayvan 4 

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı: BGK’nin 76’ncı maddesine göre; “Ölçü ve tartı 

alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce 

damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir” şeklinde anlatılmaktadır. 

Bu harcın tahsili ise; “bu harç gerekli kontroller yapıldıktan sonra damgalama esnasında 

makbuz karşılığında tahsil edilmektedir” şeklindedir (BGK, m. 78). Harcın tarifesi 

13.04.2005 tarihli 2005/8730 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı25 ile belediye grupları 

itibarıyla tespit edilmiştir belirlenmiştir (Çizelge 3.12). 

Çizelge 3.12 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harç Tutarları (YTL) 

 

Belediye 

Grubu 

 

Tartı 

ağırlıklarının 

her birinden 

 

Uzunluk 

ölçülerinin 

her birinden 

 

Akıcı ve kuru 

deneli maddelerin 

hacim 

ölçeklerinin her 

birinden 

El 

teraziler 

 

Normal 

masa 

teraziler 

 

Otomatik 

teraziler 

 

Elektronik 

Terazi 

 

Kantar 

Basküller 

1 1,5 1,5 3 6 9 12 15 25 

2 1,25 1,25 2,75 5,5 8 11 14 22 

3 1 1 2,5 5 7 10 13 19 

4 0,75 0,75 2,25 4,5 6 9 12 16 

5 0,5 0,5 2 4 5 8 11 13 

                                                 
24 Resmi Gazete, Tarih: 07.05.2005, Sayı: 25808. 
25 Resmi Gazete, Tarih: 07.05.2005, Sayı: 25808. 
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Bina ve İnşaat Harcı: BGK’nin Ek 1’nci maddesine göre bina ve inşaat harcı; “Belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), 

inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında aşağıda gösterilen tarifede belirtilen nispet ve 

hadlerde Bina İnşaat Harcı alınmaktadır. Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının 

değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine 

dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. İnşaata 

ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır. BGK’nin yürürlüğe 

girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat 

yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak 

ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır. Bu hükümlerin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde 

harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. 

Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı 

yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir” şeklinde anlatılmaktadır. 

Bina ve İnşaat Harcının istisnaları ise; 

“a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden 

karşılanan her türlü binalar, 

b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, 

c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize 

sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan 

tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis 

inşaatı,  

d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik 

tesisler, 

e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat 

siteleri ile esnaf çarşıları, 

f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların 

müştemilatı,  

g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci 

yurtları,  
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h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve 

kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 

yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa 

edilen binalar, 

 i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel 

yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca 

tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa 

edilen binalar, 

j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış 

olup da imar kanununun 10’uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.” olarak 

ifade edilmiştir. 

İstisnalarda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili 

kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu 

istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak 

mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı 

kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye 

mecburdurlar” (BGK, Ek m. 2). Bu harcın matrahı; BGK’nin 4’üncü ek maddede 

belirtildiği üzere; “her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının 

yüzölçümleridir, konut inşaat alanının tespitinde sığınak, merdiven sahanlığı müşterek 

garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler 

hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dâhil edilir. İşyeri inşaatlarında, 

inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dâhildir ve matrahın 

hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır” şeklinde tanımlanmıştır. Harcın ödenmesi 

aşamasında; “inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında inşaat hangi 

belediye sınırlarında ise o belediyeye yatırılır” (BGK, Ek m. 5). Harcın tarifesi konutlar 

için 13.04.2005 tarihli 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı26 ile belediye grupları 

itibarıyla belirlenmiştir (Çizelge 3.13). 

                                                 
26 Resmi Gazete, Tarih: 29.05.1981, Sayı: 17354. 
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Çizelge 3.13 Konutlar İçin Bina İnşaat Harcı Tarifesi (TL)   

İnşaat Alanı 
Belediye Grupları 

1 2 3 4 5 

100 m2’ ye kadar 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 

101-120 m2 1,5 1,4 1,35 1,2 1 

121-150 m2 2,25 2 1,9 1,75 1,5 

151-200 m2 3 2,75 2,5 2,25 2 

200 m2’den yukarı 3,75 3,5 3 2,75 2,5 

Aynı biçimde sözü edilen BKK ile belediye grupları itibariyle işyerleri için belirlenen 

Bina İnşaat Harcı tutarları27 hesaplanmaktadır (Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14 İşyerleri İçin Bina İnşaat Harcı Tarifesi (TL)  

İnşaat Alanı 
Belediye Grupları 

1 2 3 4 5 

100 m2 ye kadar 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 

101-120 m2 1,5 1,4 1,35 1,2 1 

121-150 m2 2,25 2 1,9 1,75 1,5 

151-200 m2 3 2,75 2,5 2,25 2 

200 m2’den yukarı 3,75 3,5 3 2,75 2,5 

 

Bina inşaat harcıyla ilgili özelgelerden bazılarına değinildiğinde; 

Örnek Özelge (1) 

“BGK’nin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında,  “Belediye sınırları ve mücavir alanlar 

içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının 

alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde Bina İnşaat 

Harcına tabidir.” hükmü yer almakta ve Ek 6’ncı maddesi ile de bina inşaat harcının 

tarifesi, işyeri ve konutlar itibariyle ayrı ayrı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

 

                                                 
27 Resmi Gazete, Tarih: 29.05.1981, Sayı: 17354. 
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3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5’inci maddesinde, “Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü 

örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme ve 

dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 

yarayan yapılardır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Buna göre, para ödeme makinelerinden, BGK’ye göre bina inşaat harcı alınabilmesi için, 

inşaatın konut ve işyeri niteliğinde olması ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5’inci 

maddesinde yer alan bina tanımına uygun olması gerekmekte olup para ödeme 

makineleri,  işyeri ve konut niteliğinde bulunmadığından ve bu tanıma da uygun 

olmadığından bina inşaat harcının alınmaması gerekmektedir” (Anonim 2007). 

Örnek Özelge (2) 

“BGK Ek 1’inci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her 

türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek 

Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.“ 

hükmü yer almaktadır. 

 

Aynı Kanunun Bina İnşaat Harcına ilişkin istisnaları düzenleyen Ek 2’nci maddesinin (f) 

fıkrasında; dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, 

bunların müştemilatı; (g) fıkrasında da, karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak 

şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtlarının bina inşaat harcından müstesna 

tutulacağı hükme bağlanmış olup anılan Kanunda, dernekler tarafından yaptırılacak 

Kur'an kursu inşaatının bina inşaat harcından istisna tutulacağına dair her hangi bir hükme 

yer verilmemiştir. 

 

Buna göre, adı geçen dernek tarafından yaptırılacak Kur'an kursu inşaatı için belediyeden 

alınacak olan inşaat ruhsatından, Bina İnşaat Harcının alınması gerekmektedir. Öte 

yandan, söz konusu Kur'an kursunun dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık 

bulunan ibadethanelerin müştemilatı olarak yapılması halinde mezkûr harçtan müstesna 

tutulacaktır” (Anonim 2011c). 



41 

 

Örnek Özelge (3) 

“Kooperatifiniz üyelerinin işyeri ihtiyacını karşılamak amacı ile...İlçesi...Beldesinde 

işyeri yapılmak istenildiği belirtilerek bu inşaattan dolayı bina inşaat harcından müstesna 

olup olmadığınız hususunda Başkanlığımızdan bilgi sorulmaktadır. 

 

Konuyla ilgili olarak... Belediye Başkanlığından alınan...tarihli ve... sayılı yazıda,  

üyeleriniz için yapılması düşünülen işyerlerinin, Belediyeleri sınırları içerisinde imar 

planında küçük sanayi alanı olarak planlanan... parseller üzerine yapılacağı belirtilmiştir. 

 

İlgi özelge talep formu ekinde alınan Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Ana sözleşmesinin 

incelenmesinden,  Kooperatifiniz amacının ortaklarınızın işyeri ihtiyaçlarını karşılamak 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

BGK’nin Ek 1’inci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her 

türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil) inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek 

madde 6'da  yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir”, 

bina inşaat harcına ilişkin istisna hükümlerini düzenleyen Ek 2’nci maddesinin (e) 

fıkrasında ise, “Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve 

küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları” bina inşaat harcından müstesna olduğu hükmü yer 

almaktadır. 

 

Aynı Kanunun “İmar ile İlgili Harçlar“ başlıklı 80'inci maddesinin son fıkrasında, 

“Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve 

Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır” hükmüne yer 

verilmiştir. 

 

Kooperatifiniz ana sözleşmesinin tetkikinden, yapılması düşünülen işyerlerinin, organize 

sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı ve tesislerden olmadığı 

ve Kooperatifinizin toplu işyeri yapı kooperatifi olduğu anlaşıldığından, ayrıca imar 

planında küçük sanayi alanı olarak planlanan işyerlerinin BGK’nin 80'inci maddesi ile 



42 

 

Ek 2'nci maddesinin (e) fıkrasında sayılanlar arasında yer almaması nedeniyle, bina inşaat 

harcından istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Ancak, Kooperatifiniz aracılığıyla yapılacak işyerlerinin, ilgili belediyece “esnaf çarşısı” 

kapsamında değerlendirilmesi halinde anılan Kanun’un Ek 2'nci maddesinin (e) fıkrası 

hükmü gereğince bina inşaat harcından istisna tutulması mümkün olabilecektir” (Anonim 

2011d). 

Çeşitli Harçlar: Çeşitli harçlar beş kalem altında incelenmektedir bunlar; “Kayıt ve Suret 

Harcı”, “Altyapı Kazı İzni Harcı”, “İmarla İlgili Harçlar”, “İşyeri Açma İzin Harcı”, 

“Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı”,  “Sağlık Belgesi Harcı”dır. 

 

Kayıt ve Suret Harcı: BGK’nin 79’uncu maddesinde belirtildiği üzere, “belediyeler ve 

belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle 

ilgili harita plan ve krokilerin suretleri makbuz karşılığında ödenmektedir” şeklinde 

anlatılmaktadır. 

Altyapı Kazı İzni Harcı: BGK’nin mükerrer 79’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna 

göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak 

kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir. 

Bu harcın mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır. Bu harcın matrahı, öncelikle 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim 

fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla birim fiyatının olmaması halinde diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması 

sonucu bulunan ve alan tahrip tutarı olarak tanımlanan tutardır. Altyapı kazı izni harcı, 

alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında hesaplanacaktır. Cumhurbaşkanı Kurulu 

belediye grupları itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar çıkarmaya 

yetkilidir (Töremen 2018). 
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İmarla İlgili Harçlar: BGK’nin 80’nci maddesinde imarla ilgili harçlar şöyle 

anlatılmaktadır: “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 3194 sayılı İmar Kanunu’na 

göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri 

“Parselasyon Harcı”na tabidir (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak 

üzere). Verilecek ifraz ve tevhit kararlarında alınacak harç “İfraz ve Tevhit Harcıdır”, 

“Plan ve Proje Tasdik Harcının” konusunu ise proje tasdik işlemleri almaktadır, bunların 

dışında zemini ve yol kanalının açılması, yapım ve yıkımlardan sonra ortaya çıkan 

molozların taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi “Zemin 

Açma İzni” ve “Toprak Hafriyatı Harcına” tabidir, Yapı kullanma izni verilmesi işleri 

“Yapı Kullanma İzni Harcına” tabidir” şeklinde anlatılmaktadır. 

İşyeri Açma İzin Harcı: BGK’nin 81’inci maddesinde belirtildiği üzere; “Belediye 

sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” 

tabidir. 21.08.1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu’nun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik” 13’ncü maddeye göre; belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni 

bir işyeri açmayı düşünen ya da mevcut faaliyet türünü değiştiren kişiler; işyerini faaliyete 

geçirmeden önce; işyerine ait bilgileri içeren bir beyannameyi ilgili belediyeye vererek 

hesaplanacak harç miktarını ilgili belediyeye ödemek zorundadır” şeklinde 

anlatmaktadır. İşyeri açma izni harcı BGK’nin 84 üncü maddesinin (3) üncü sırasına göre 

harcın tarifesi en az 0,10 TL, en çok 1 TL olmak üzere belediye grupları itibariyle 

belirlenmektedir.28
 Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının 

toplam 5.000 m2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan İşyeri 

Açma İzni Harcı alınamaz” (Resmi Gazete, Tarih: 21.08.1981, Sayı: 17435 BGK’nin 

Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin “Bir işyerindeki faaliyet 

türünün veya müstecirin değişmesi Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması 

bakımından yeniden işyeri açma sayılır” (Resmi Gazete, Tarih: 21.08.1981, Sayı: 17435, 

BGK’nin Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, m. 

12). 

                                                 
28 İşyeri açma izni harcı tutarının belediye meclisince belirlenmesi ile ilgili olarak ilan ve reklam vergisinde 

yapılan açıklamalar bu harç tutarını belirleme usulü için de geçerlidir. 
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Muayene, ruhsat ve rapor harcı: BGK’nın 82’nci maddesinde; “Mevzuat gereğince 

alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar 

tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla 

ilgili tahlillere ilişkin olup bu kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor 

ve belgeler “Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına” tabidir” şeklinde anlatılmaktadır. 

Muayene ruhsat ve rapor harcının ödemesi ise; “harç konusu muayenenin yapılması, 

ruhsat veya raporun verilmesi sırasında belediye veya ilgili bağlı kuruluşuna makbuz 

karşılığında ödenir” şeklindedir (BGK’nin Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, m. 15). 

Sağlık Belgesi Harcı: BGK’nin 83’üncü maddesinde; “Yaptıkları işler ve gördükleri 

hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak 

mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla 

yenilenmeleri sağlık belgesi harcına tabidir” denilmektedir. 

3.2.2.3 Harcamalara katılma payları 

Kırsal alandan kentlere daha iyi bir yaşantı için gelen halk, kent nüfusunun artırmasına, 

şehirlerin büyümesine ve yeni şehir merkezlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Şehir yerel 

yönetimleri olan belediyelerin toplum hayatındaki önemi giderek artırmıştır 

(Pehlivanoğlu 2005). İş yükü artan belediyeler finansman sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu finansal sorunları karşılayabilmek için belediyelerin yukarıdaki 

bölümlerde bahsedilen gelirlerinin dışında yerel yönetimlerce gerçekleştirilen bazı hizmet 

bedellerinin bir kısmına yerel halkın katılmasını öngören harcamalara katılma payı 

uygulaması önemlilik arz etmektedir (Falay 1997). Anayasa’nın 127’nci maddesinde de 

belirtildiği üzere “mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir sağlanır” hükmü yer 

almaktadır.  

BGK’de, vergi ve harçlardan sonra üçüncü bir gelir kalemi olarak “Harcamalara Katılma 

Payı”dır. Harcamalara katılma payları, kamunun kendi tesislerinin bakımı, onarımı, 

iyileştirmesi ve harcamaların finansmanı için kamusal güce dayalı olarak yapmış olduğu 

harcamalara katkı niteliğinde tahsil ettiği paralardır (Kannetti 1986). Harcamalara katılma 
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payı, vergi hukuku sistemi içinde diğer gelirler olan vergi, harç ve resimlerle birlikte aynı 

hukuki düzene bağlanmıştır. Ancak, aralarında önemli farklarda bulunmaktadır. Örneğin, 

vergiler, genel olarak kamu harcamalarının karşılanmasını hedeflemektedir. Harcamalara 

katılma payları ise özellikli olarak bayındırlık giderlerine bir katkı sağlamakta ve ilgili 

bayındırlık çalışmalarından fayda sağlamış olan taşınmaz maliklerinden alınmaktadır. 

Harcamalara katılma payı, belediyelerin hizmet alanları içerisinde yolların genişletilmesi, 

yapımı ve düzenlenmesi dışında, kanalizasyon tesislerinin yapılması, onarılması, mevcut 

yapılmış olan şebekelerin revizyonu veya yeni içme suyu tesislerinin yapılması 

sonucunda bu hizmetlerden faydalanan taşınmaz sahiplerinden bina ve arsalarda vergi 

değerinin %2’sini aşmayacak şekilde harcama tamamlandıktan sonra tahakkuk ettirilen 

ve takibi yapılan, tebliğ edildikten sonraki yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitle 

tahsil edilen paylardır (Kurtuluş 2006). Harcamalara katılma payı ne bir harç, ne de bir 

vergidir. Harcamalara katılma payındaki asıl amaç daha sonraki konularda anlatılacağı 

üzere belirli bir hizmetin ve belirli bir harcamanın objektif olarak ölçülebilir maliyetine 

ilgililerin de katılımının sağlanmasıdır (Yılmaz 2008).  

Harcamalara Katılma Payının Tarihçesi: BGK’den önce, bayındırlık hizmetleri nedeniyle 

çevrede bulunan gayrimenkullerin değerlerinde bir artış meydana geldiğinde, değer 

artışları “değerlendirme resmi” adı altında bir mali yükümlüye tabi tutulmaktaydı. Ancak 

BGK’nin yürürlüğe girmesiyle değerlendirme resmi kaldırılmıştır. Böylece, 1981 

yılından itibaren söz konusu değer artışları vergiye tabi tutulmaktadır (Öncel 1992). 

Değerlendirme Resmi, şerefiyeye karşılık gelmektedir. Şerefiye tabiri, belediye 

mevzuatında uzun müddet yer aldıktan sonra 1948 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı 

Kanun ile Değerlendirme Resmine çevrilmiştir (Ülkmen 1960). Sonuç olarak 2464 sayılı 

Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Değerlendirme Resmi kaldırılmış bulunmaktadır. 

Harcamalara Katılma Payının Özellikleri ve Çeşitleri: Gelirleri toplama yetkisi 

belediyelerin önemli yetkilerinden birisidir. Gelirlerin süreklilik arz etmesi için bu 

gelirlerin belediyelerin yaptıkları çalışmaların sonucunda ortaya çıkması gerekir. 

Toplanan bu gelirler arasında harcamalara katılma payı, altyapı, asfalt ve benzeri 

harcamaların, bu iş ve işlemlerden yararlananlardan alınmasını sağlar. Belediyelerin 
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tahsil etmiş olduğu bu gelirlerin öz gelir olması ve belediyelerin hizmet sunumunda 

otokontrol sağlaması açısından önemlilik arz etmektedir (Yılmaz 2008 ). 

BGK’nin üçüncü kısmında düzenlenen harcamalara katılma payı üç çeşittir. Bunlar; 

 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 

 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 

 Yol Harcamalarına Katılma Payı  

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: BGK’nin 88’nci maddesinde; “Belediyelerce 

veya belediyelere bağlı müesseselerce, beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması 

halinde, dağıtımın yapıldığı saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden “Su 

Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı” alınır  şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

 Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,  

 Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı, 

sebebiyle alınan bu payın hesaplanmasında birden fazla yol kenarında bulunan 

gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki 

uzunlukları esas alınır” şeklinde anlatılmıştır. 

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediyeler tarafından bir kamu hizmeti 

niteliği taşıyan kanalizasyon yapımı, BGK’nin 87’nci maddesinde anlatılmaktadır. Buna 

göre “Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon 

tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, 

“Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı” alınır: 

 

 Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, 

  Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi, 
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 İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona 

bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır” 

şeklindedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu katılma payının tahsil edilebilmesi için hizmet 

gören gayrimenkullerin yapılan ve ıslah edilen kanalizasyondan faydalanmaları ve 

gelecekte faydalanacak olmaları gerekmektedir (Ünlü ve Korkusuz 1996). 

Yol Harcamalarına Katılma Payı: BGK’nin 86’ncı maddesinde “Belediyelerce veya 

belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekilde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi 

tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu 

yoldan yararlanan gayrimenkulün sahibinden meclis kararınca “Yol Harcamalarına 

Katılma Payı” alınabilir;  

 Yeni yol açılması, 

 Mevcut yolların %40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, 

 Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline 

getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, 

beton veya asfalta çevrilmesi, 

 Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi. 

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere 15 metreden fazla genişliklerine düşen giderler, 

belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. 

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden 

yoldan düşen pay “tam”, diğer yollara ait pay ise “yarım” olarak hesaplanmaktadır” 

şeklinde anlatılmıştır. 

Harcamalara Katılma Payları Uygulaması: Belediyeler, harcamalara katılma payı 

uygulama sürecine BGK’nin 89’uncu maddesine uygun olarak hesapladıkları vergi 

değerleri toplamını, harcamalar toplamına bölerek harcamalara katılma payı oranını tespit 
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ederek başlarlar. Örneğin, belediye sınırları içerisinde yapılan bir yol çalışmasında yol 

harcaması meblağı 100.000 TL, yoldan faydalanan taşınmazların vergi değerleri toplamı 

4.000.000 TL ise bu durumda, 100.000,00 TL/4.000.000,00 TL = 0,025  yol harcamalara 

katılma payı oranı çıkmaktadır. Yola cephesi bulunan ve vergi değeri 200.000,00 TL olan 

bir taşınmaz sahibinin ödeyeceği katılım payı, 200.000,00 TL x 0,025 = 5.000,00 TL 

bulunulacaktır. Ancak vergi değerinin %2 sinden fazla olamayacağı için gayrimenkul 

sahibinden tahsil edilecek tutar 4.000,00 TL olacaktır. Ancak, aynı konu tanışmaz için 

kanalizasyon ve su tesisleri harcamalara katılma paylarının dağıtımı istendiğinde, yapılan 

bu hizmetten ne şekilde faydalandığı ve ne oranda faydalandığı göz önüne alınır, yani 

taşınmaz hangi cepheden su şebekesine veya kanalizasyona bağlanmış ise sadece o 

kanalizasyon ve şebeke ile ilgili muhatap harcamalara katılır. Diğer cephedeki işler için 

gayrimenkul sahibinden pay istenmez (Yılmaz 2008). 

 

Harcamalara Katılma Paylarının Hesaplanma Şekli: BGK’nin 89’uncu maddesinde 

anlatılmaktadır, buna göre; 

 

 “Harcamalara katılma payları, bir program dâhilinde veya istek üzerine doğrudan 

doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. 

Yapılacak giderlerin peşin olarak ödenmesi durumunda katılma payları ilgililerinden 

%25 noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre 

hesaplanan tutarları aşamaz, 

 Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve 

yardımlar ve istimlâk bedelleri giderler tutarından indirilerek kalan miktarın tamamı 

mükellefler adına belediye encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir, 

 Yolların kaldırımlar da dâhil olmak üzere 15 metreden fazla genişliklerine düşen 

giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez, 

 Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin %2'sini geçemez diye 

kanunda belirtilmiş olsa da bu oran BGK’nin Harcamalara Katılma Payları İle İlgili 
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Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 16’ncı maddesinde %1 olarak 

geçmektedir” (Resmi Gazete, Tarih: 31.08.1981, Sayı: 17435)29, 

 Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının önceden 

belediyelere ödenmesi gerekir şeklindeki hükmü Anayasaya Mahkemesi’nin 

03.02.2011 tarihinde almış olduğu karar ile iptal edilmiştir.30 Bu karara göre “İtiraz 

konusu kuralla, kendisine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 

harcamalara katılma payı tahakkuk ettirilen bir mükellefin buna karşı dava 

açabilmesi, söz konusu payın yarısının önceden ilgili belediyeye ödemesi şartına 

bağlanmıştır. Harcamalara katılma paylarına karşı dava açılabilmesinin böyle bir şarta 

bağlanarak sınırlandırılmasının, ilgili belediyelerin söz konusu gelirleri öncelikle 

tahsil ederek projelerini kısa sürede tamamlamaları ve bu konudaki dava sayısının 

azaltılarak mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi gibi kamu yararına yönelik 

nedenlere dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa’nın 13’üncü maddesinde 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, Anayasa’nın ilgili maddelerinde özel 

sınırlandırma nedeni bulunmasına bağlı tutulmuştur. Anayasa’nın dava hakkının 

düzenlendiği 36’ncı maddesinde bu hakkın sınırlandırılması konusunda özel bir 

sınırlama nedenine yer verilmemiştir. Bu nedenlerle, dava hakkının sınırlandırılması 

Anayasa’nın 36’ncı maddesine aykırıdır” (Resmi Gazete, Tarih: 14.05.2011, Sayı: 

27934), 

 31 Ağustos 1981 tarihli 17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 

“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili 

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile vergi değeri, “213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen kesinleşmiş değeri ifade eder. Vergi 

değerinin ihtilaflı olması halinde, kesinleşmiş değer belirleninceye kadar mükellefin 

emlak vergisi tarhına esas olmak üzere beyan ettiği değer nazara alınır. Vergi 

değerinin bilinmemesi halinde gayrimenkul için en son verilmiş bulunan emlak 

vergisi bildirimindeki değer esas alınır. Bu da bilinmiyorsa emlak veya veraset ve 

intikal vergilerinin tarhına esas olan değerlerden en yükseği uygulanır” şeklindedir. 

                                                 
29 Kanunların uygulamasında alt norm hükmünün üst norma aykırı hükümleri uygulanamayacağından bu 

oranın Kanun’da yer alan oranın uygulanması gerekir. 
30 Anayasa Mahkemesi 2009/83 E., 2011/29 K. No.lu kararı 
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 Harcamalara katılma payının hesaplanmasında, gayrimenkulün vergi değerinde 

tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz. 

 Belediyelerin (3030 sayılı kanunun31 uygulandığı şehirlerde hizmeti veren 

belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin 

ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların 

ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate 

almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 

şeklinde anlatılmaktadır. 

 Ayrıca, harcamalara katılma payı istisnasından faydalanan yerler ise ibadet yerleridir 

(BGK, m. 90). 

  

Harcamalara Katılma Paylarının Tahakkuku: BGK’nin 90’ıncı maddesine göre tahakkuk; 

“Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su 

Tesisleri ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma 

şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89’uncu maddeye göre 

hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına 

oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir” şeklinde tarif edilmiştir. 

Harcamalara katılma paylarının tahakkuk zamanı ise; BGK’nin 91’inci maddesine göre 

“işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın 

istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır. Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile 

verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul 

etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde 

tahakkuk ettirilir” şeklinde anlatılmıştır.  

 

Harcamalara Katılma Paylarının İlanı: Hesaplanan payların ilanı BGK’nin 92’nci 

maddesinde; “mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay 

miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek 

tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan 

edilmektedir. Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olmaktadır” şeklinde 

anlatılmıştır. Harcamalara Katılma Payının Tahsil Şekli: Harcamalara katılma paylarının 

                                                 
31 5216 sayılı Kanun’dan önce büyükşehir belediyeleri için uygulanan kanun. 
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tahsili BGK’nin 93’üncü maddesinde; “belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 

92’nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki 

yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde 

tahsil edilmektedir. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi 

üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini 

tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanınca bu yetkinin kullanılması 

halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 

alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilmektedir. Satış, hibe ve trampa gibi 

devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil 

olmaktadır. Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili 

tapu dairelerine bildirilmektedir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde 

tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe 

intikal işlemi yapılmamaktadır” şeklinde anlatılmaktadır.  

3.2.2.4 Ücrete tabi işler 

BGK’nin 97’nci maddesinde anlatıldığı üzere; “harç veya katılma payı konusu 

yapılmayan ve ilgilerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye 

meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” şeklinde hüküm ile 

belediyelere tekel olarak verilmiş işlerin kendi özel hükümlerine tabi olacağı hükme 

bağlanmıştır. 03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5393 sayılı BK’nin 59’uncu maddesinin (e) fıkrasında, “belediye meclisi tarafından 

belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler”, belediye gelirleri 

arasında sayılmıştır. 

Müze Giriş Ücretleri ile Madenlerden Belediyelere Pay: BGK’nin mükerrer 97’nci 

maddesinde “Cumhurbaşkanlığına bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 

5'i belediye payı olarak ayrılır. Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden 

ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı 

Kanunun uygulandığı şehirde Büyükşehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi 
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mecburidir. Büyükşehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında 

ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet 

gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer 

alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır. Bu pay, 

Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye 

ödenir.” şeklinde hükmetmiştir.  

Sosyal Amaçlı Yardımlar: BGK’nin 103’üncü maddesinde anlatıldığı üzere; “4109 sayılı 

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun’un 4 üncü maddesinin 

(a) bendi ile belediye meclislerine verilmiş bulunan zam yetkisi, %10 oranında olmak 

üzere bu kanunun yalnız meslek vergisine ilişkin madde hükümlerine uygulanır. Ayrıca 

eğlence vergisi hasılatının yüzde 10'u, bulunan yerlerde darülaceze ve benzeri 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 ve bu kanunla sağlanan gelirlerin %1'i kanunlarla tayin edilen veya 

belediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis edilir” 

şeklinde hükmedilmiştir. 
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4. YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI 

Belediyelerin öz gelirleri başlığı altında da belirtildiği üzere, harcamalara katılma payının 

çeşitlerinden olan “Yol Harcamalarına Katılma Payı” belediyelerce veya belediyelere 

bağlı müesseselerce aşağıdaki şekilde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların 

iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan 

yararlanan gayrimenkulün sahibinden meclis kararınca yol harcamalarına katılma payı 

alınabilmektedir  

Yol harcamalarına katılma payı, yeni yol açılması, mevcut yolların %40 nispetinde veya 

daha fazla genişletilmesi, kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke 

kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da 

parke, beton veya asfalta çevrilmesi, mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden 

düzenlenmesi gibi durumlarda söz konusu olmaktadır. Yolların kaldırımlar da dâhil 

olmak üzere 15 metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç 

payına konu teşkil etmektedir. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller 

için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak 

hesaplanmaktadır. 

Örneğin: 

Belediyenin yol yapımında harcama tutarı 80.000,00 TL 

Yoldan istifade eden gayrimenkullerin vergi değerleri 1.500.000,00 TL 

Katılma payı oranıa (80.000,00 TL/1.500.000,00 TL) 0,053 

Yola Cephesi Olan Gayrimenkulün Vergi Değeri 120.000,00 TL 

Yola Cephesi Bulunan Gayrimenkul Sahibinin Ödemesi Gereken 

Katılma Payıb  (120.000,00 TL * 0,053) 

6.400,00 TL 

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus 6.400,00 TL‘nin gayrimenkulün vergi 

değerinin %2’sini aşamayacağı, dolayısıyla gayrimenkul sahibi yapılan bu hizmet 

karşılığında 2.400,00 TL (120.000,00 TL*0,02) yol harcamalarına katılma payı 

ödeyecektir. 
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Gayrimenkullerin vergi değerleri dikkate alınmadan her bir daire sahibi adına yol 

harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirilmesinin kanun hükümlerine uygun olup 

olmadığı hakkındaki özelgede “BGK’nin 90’ıncı maddesine göre yol harcamalarına 

katılma payı, bu hizmetin yapılacağı yollardan faydalanan gayrimenkul sahipleri arasında 

ve 89’uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin 

vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk 

ettirileceği hükmüne bağlanmıştır. Bu durumda, yol harcamalarına katılma payının, 

hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan gayrimenkul sahipleri arasında ve 89’uncu 

maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi 

değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 

Ancak, bu suretle hesaplanacak harcamalara katılma paylarının, bina ve arsalarda vergi 

değerinin %2’sini geçmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkullerin vergi 

değerleri dikkate alınmadan her bir daire sahibi adına … lira yol harcamalarına katılma 

payı tahakkuk ettirilmesi hususu kanun hükümlerine uygun görülmemektedir.” 

şeklindedir (Anonim 2001). 

Vakıf üniversitesinden harcamalara katılma payının alınıp alınmayacağı hakkındaki 

özelgede; “BGK’nin 90’ıncı maddesinde “ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma 

payı tahakkuku yapılmaz” hükmü yer almaktadır. Diğer yandan 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 56/b maddesinde üniversiteler ve ileri teknoloji 

enstitülerinin genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, 

istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı; Ek 7’nci maddede de, 

vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanun’un 56’ncı maddesinde yer 

alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği ve 

bunların emlak vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, sadece ibadet yerlerinden harcamalara katılma 

payı alınmayacağı hususu düzenlenmiş olduğundan, belediyelerce tahsil edilen 

harcamalara katılma payının Üniversiteniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.” 

şeklindedir (Anonim 2011d). 
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EVK’nin 29’uncu maddesine göre hesaplanan asgari değer üzerinden tarh, tahakkuk ve 

tahsil edildiğinden bahisle, kat irtifakı niteliğindeki satışlarda asgari değerin 35.000,00 

TL, tapu üzerindeki satış bedelinin ise 110.000,00 TL olması durumunda harcamalara 

katılma payının asgari değer üzerinden mi, yoksa tapu üzerindeki satış bedeli üzerinden 

mi hesaplanacağı hususunda tereddüt edildiği hususundaki özelgede;  

“Vergi Değer’inin arsa, arazi  ve binalarda nasıl hesaplanacağı anlatılmıştır. Buna göre; 

a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 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 (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili 

valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin 

cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre, 

b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân 

edilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara 

göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31’inci madde uyarınca 

hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmak suretiyle, hesaplanan bedeldir 

şeklinde EVK’nin 29’ncu maddesinde tanımlanmıştır.  

Buna göre; BGK’nin 89’uncu maddesinin (a) fıkrasında harcamalara katılma payları, bir 

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

dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki, yapılacak giderler peşin ödendiği 

takdirde bu paylar ilgililerden %25 noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan 

rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz ve özel devlet yardımları, 

karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri 

giderler tutarından indirilir denmektedir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda 

vergi değerinin %2'sini geçemez hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, harcamalara 

katılma payları bina ve arsaların EVK’nın 29’uncu maddesine göre tespit edilen emlak 

vergi değerinin %2'sini geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır. Bu itibarla, emlak vergi 
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değeri 35.000,00 TL, tapu üzerindeki satış bedeli ise 110.000,00 TL olan taşınmaza ait 

harcamalara katılma payının satış bedeli üzerinden değil, emlak vergi değeri üzerinden 

hesaplanması gerekmektedir” şeklinde açıklanmıştır (Anonim 2009).  

4.1 Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Yol Vergisi 

Osmanlı Devleti, kuruluşunda Anadolu Selçuklularından teslim aldıkları ulaştırma ağını 

uzunca bir süre kullanmıştır. İster geleneksel olsun, ister modern olsun kentlerin 

büyüklüğü ve coğrafi konumları ulaşım sorunlarını beraberinde getirmiştir. Askeri 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirdikleri karayolu ağları yükseliş döneminde, hem 

askeri hem de ticari ihtiyaçları karşılamıştır (Şimşek 2010). 

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde önemli gelişmelerin sağlandığı bayındırlık işleri 

savaşlar ve yıkımlar arttıkça devletin son yıllarında ihmal edilmiştir. Milli mücadele 

zamanında da tek düşüncenin yurt savunması olmasından dolayı ülke oldukça harap bir 

hale gelmiştir. Son dönemde yollara olan ihtiyacın arttığı, fakat bunları inşa edecek finans 

kaynakları ve organizasyonun bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte yaşanan uzun 

süreli savaşların Osmanlı Devleti’nin ekonomisine olumsuz etkilerinin yanı sıra 

Anadolu’nun bizzat savaş alanı haline gelmesi mevcut yolların da imhasına neden 

olmuştur. Genç Türkiye Cumhuriyeti böyle bir yol sistemini devralmıştır (Boratav 2003). 

Dönem içerisinde kullanılan ulaşım araçlarına göre şekillenen karayolu sistemi 19’uncu 

yüzyılda makineli araçların ulaşımda kullanılmasına kadar önemli bir nitel değişime 

uğramadan gelmiştir (Ülken 1985). Bu döneme kadar, Osmanlı döneminde halkın 

ihtiyaçları vakıflar yoluyla karşılandığından devlet, bu hizmetler için bir örgütleşmeye 

gerek duymamıştır. Sonrasında duyulan gereksinim ile birlikte, “Yol Mükellefiyeti 

(Vergisi)” adı altındaki bir yükümlülükle, belirli bir yaş üzerindeki insanları zorla 

çalıştırarak ulaşım sorununu çözmeyi amaçlamışlardır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Millî Mücadele’de, zaten zayıf olan ekonomik yapı 

derinden sarsılmıştır. Millî Mücadele boyunca savaşın finansmanı sorunu sürmüştür. Bu 



57 

 

nedenle de Büyük Millet Meclisi açılışından bir gün sonra 24 Nisan 1920 tarihinde ilk 

kabul edilen yasanın bir vergi yasası olduğu görülmektedir. Bu vergi “Ağnam 

Vergisi”dir. Bu verginin yanında gelir arttırmak amacıyla çıkartılan belli başlı vergilerden 

biri de yol vergisidir. Bu yıllarda yolların harap durumda bulunması ve Osmanlı’dan 

kalan yol ağının büyük bölümünün de Birinci Dünya Savaşı boyunca bozulmuş olması, 

karayollarının finansman sorununu da Meclis’in gündemine getirmiştir (Boratav 1989). 

Cumhuriyet Hükümeti ülkenin ekonomisine yapacağı katkıları da düşünerek 21.02.1921 

tarihinde 102 sayılı Tarık Bedeli Nakdi (Nakdi Yol Vergisi) Kanunu’nu çıkarmıştır. 

Ancak,  halkın düşük gelir seviyesi nedeniyle istenen vergiyi ödeyememesinden dolayı 

tam verim alınamamıştır (Boratav 1989). Sonrasında, 18.01.1925 gün ve 23 maddeden 

oluşan 542 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu, 12.06.1929 gün ve 1525 sayılı Şose ve 

Köprüler Kanunu ile 542 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülen “yol 

mükellefiyeti” yol vergisine dönüştürülmüştür. 29.02.1952 gün ve 5889 sayılı 

Akaryakıttan Alınacak Yol Vergisi Kanunu ile de vatandaştan yol parası alınması 

uygulamasına son verilerek bu pay, akaryakıta yüklenmiştir (Akdemir 2001). Sırasıyla bu 

kanunlardan söz edilirse; 

542 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu (1925): Bu Kanun’a göre; Türkiye’de oturan 18 yaş 

ile 60 yaş arasındaki erkek vatandaşların il yollarının yapım çalışmalarına katılmaları 

öngörülmüş, öğrenciler, yaşarken altı çocuğu olan şahıslar, sakatlığı tespit edilmiş olan 

fakirler ve askerler bu mükellefiyetten muaf tutulmuştur. Altı çocukluların muaf 

tutulmasındaki amacın savaştan çıkmış olan ülkenin nüfusunun artmasını sağlamak 

olduğu düşünülmektedir (Özdemir 2013). 

 

Yol yükümlülüğü, senede altı günden az ve on iki günden çok olmamak üzere, genelde il 

yolları için yerine getirilmiştir. Yol yükümlülüğünü bedenen yerine getirenler ikamet 

ettiği ilin çevresinde en çok sekiz saat mesafedeki yollarda çalışabilmekteydi. Çalışmanın 

yanında para ile bu görevleri yerine getiren vatandaşlarda mevcuttu ve yol 

yükümlülüğünü para ile yerine getirmek isteyen kişiler, bu bedelli yükümlülüğü, 

oturduğu veya ticaret yaptığı, sanatını uyguladığı ya da memur bulunduğu yörede yerine 

getirmekteydi. Bu yükümlülerin illerin meclislerince her cari yıl için, o yerin gündelik 
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işçilik miktarından az olmamak üzere belirlenecek bedeli, yükümlülük günlerine göre 

genel meclislerce tespit edilecek aylarda, iki taksitte ödemeleri gerekmekteydi. Yol 

yükümlülüğü, genel bütçe veya il özel bütçelerinden maaş veya ödenek alan bütün 

memurlar ve diğer çalışanlara da teşmil edilip altıncı maddede açıklandığı üzere, taksit 

zamanlarına rastlayan aylarda, maaşlarından kesilmesi suretiyle, para ile karşılanmış 

olmaktaydı. Bedeni yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınan veya sakatlık gösterenler 

veya günlük süre bitmeden çalışmaya son verenler için mühendisin, o yerin idari 

makamına karşı yazılı başvuruda bulunması üzerine bu kişilerin zorla ve gerekiyorsa 

jandarma gözetimi altında çalıştırılması yol yükümlülüğünün yerine getirilmesinde ne 

kadar kararlı olunduğunu göstermektedir (Özdemir 2013). 

 

Gazi Mustafa Kemal, Afyonkarahisar’da 21 Ekim 1925’de yaptığı bir konuşmada 

karayolları ile ilgili şunları söylemiştir; “Arkadaşlar, zaman telakkisi çok mühim bir 

meseledir. Yollardan bahis olunuyor. Mesela; Ödemiş kaza merkezinden Kasaba ovasına 

yol lazımdır. Bu çok kıymetli bir yoldur. Kazalık, Küçük ve Büyük Menderes vadilerini 

birbirine rapteden yol da çok kıymetlidir. En nihayet bütün memleketi mütalaa ettiğimiz 

zaman ne kadar çok kilometre yola ihtiyacımız vardır. Bunlar hep yapılacaktır. Fakat 

zaman mefhumunu idrak etmek lazımdı. Onun için memleketi imar edeceğiz dediğimiz 

zaman ancak yapabileceğimiz şeyleri yapacağız, yoksa bütün asırların ihmal ettiği 

memleketi birkaç senede cennete çevirmek hayalini takip edemeyiz” (Atatürk Söylev ve 

Demeçler 1997). 

Meclis tartışmalarında özellikle vurgulanmış olan Yol Mükellefiyeti Kanunu zorunlu yol 

çalışmasını getiren yasa olarak bilinmektedir. Böylece, hazırlanan kanunun öngördüğü 

yol parası ödeyebileceklerin sayısı bu dönemde çok az olduğu için, Anadolu halkının 

büyük çoğunluğu yükümlülüklerini yollarda çalışarak yerine getirmişlerdir. Meclis’teki 

tartışmalarda, Sabri Bey, yükümlülüğün zorunlu çalışma olarak algılanmaması için para 

olarak ödenebilmesini önermiştir. Ancak, aksi görüşte olanlar da il özel idarelerin 

topladıkları paralarla bugüne kadar yol yapmadıklarını, yapılan yolların ise çoğunun 

bedeni çalışma ile yapıldığını belirtmiştir. Uzun tartışmalar sonucu kabul edilen yasa, yol 

vergisi yükümlülüğü adı altında 1950’li yıllara kadar uygulanmıştır (Hamitoğulları 1982). 
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1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu (1929): 02.06.1929 tarihinde kabul gören ve 

12.06.1929 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun 29 maddeden oluşmaktadır. Kanunun 15 

maddesinin içeriğinin yol vergisiyle ilgili olması, söz konusu hizmetlerin yürütülmesinde 

finansman kaynağı olan verginin ne kadar önem taşıdığı göstermektedir (Özdemir 2013). 

Buna göre, “Türkiye’de onsekiz yaşından (18 dâhil) altmış yaşına (60 dâhil) kadar her 

erkekten yol vergisinin alınması zorunlu olmuştur. Nakdi ödemek isteyen nakdi, nakdi 

ödemeyenler ise bedenen çalışarak bu sorumluluklarını yerine getirecektir. Öğrenciler,  

askerler, sakatlığı sabit olan fakirler yol vergisinden muaf tutulmuştur. Yabancılarda ise 

bu durum, Türkiye’de ikamet eden, ellerinde ikamet tezkeresi bulunanlar için ikamet 

ettikten altı ay sonra yol vergisinin nakdi ödemek kaydıyla muhatabı olmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti ile siyasî ilişkide bulunan devletlerin diplomatları ise vergiden muaftır”32. 

Yapılan düzenleme ile muafiyet iyice genişletilmiş, daha önceden 6 olan çocuk sayısı 5’e 

indirilmiştir. O dönemde ölen çocukları nüfustan sildirmemişlerdir. Yol parası adı 

altındaki uygulama ile vergi sorumluluğunu nakdi olarak karşılayacak olanların 8 lira 

ödemeleri, çalışarak karşılayanların ise yıl içerisinde on gün yol yapımında çalışmaları 

gerekmektedir. “Mükellefiyette kayıp ve kaçağı önlemek için yol vergisi nakden iki misli 

şeklinde tahsil olunur” hükmünün yanı sıra, mükellef, o yıla ait çalıştığına dair belgeyi 

veya ödediğine dair makbuzu ilgililere istenildiğinde takdim etmeye mecburdur. 

Tahsilâtın artırma faaliyeti olarak 18’nci madde de tahakkuk eden verginin %60’ını tahsil 

ettiği takdirde muhtara veya vekiline tahsilâtın %1’i, %75’i için %2’si ve daha fazla 

tahsilât yapılmış ise aidat olarak %3’ü verilecektir. Üzerinde durulması gereken konu ise, 

toplanan yol vergilerinin toplandığı alan için kullanılacak olmasıdır (Özdemir 2013). 

Belirtilen Kanun, yol yapımında teknikçe veya örgütlenme yönünden bir hamlenin 

başlangıcı olmamakla beraber, yol yapımının kişilere doğrudan doğruya yüklenen bir 

görev olduğu ve yol yapımının yerel çabalarla yürütülmesi anlayışından ayrılarak, bunun 

büyük çaplı bir kamu hizmeti ve çalışması olacağı anlayışına doğru önemli bir adımı 

                                                 
32 Resmi Gazete, Tarih: 12.06.1929, Sayı: 7524. 
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oluşturmaktadır. Köy yollarının yapım ve onarımı ise, Köy Kanuna göre köylülerin 

sorumluluğuna bırakılmıştır (Kuruç 1988). 

Yol vergisi, o bölgede yaşayan insanların çekmiş olduğu maddi sıkıntılar sebebiyle 

verginin tahsilâtında istenilen düzeye ulaşılamamıştır. 1929 yılında çıkan Dünya 

Ekonomik Krizi sonrasında il özel idareleri zor duruma düşmüş ve kanunda yol 

vergisinden elde edilen gelirin yol harcamaları haricinde kullanılması yasaklanmış olsa 

da imkânsızlık nedeniyle toplanan vergiler eğitim, imar faaliyetleri, hastane açılması, 

damızlık tesislerin kurulması vb. gibi alanlara yatırılarak amacı dışına çıkmış, yol 

hizmetlerine aktarılan miktar giderek azalmıştır. Yol vergisi, 1925 yılında aşar vergisinin 

kaldırılmasıyla en çok şikâyet edilen vergi olmuştur. Yol ağlarının istenildiği gibi 

olmaması, tahsilâttaki sıkıntılar ve vergiye ek toplayanlara da maarif vergisinin alınması 

halkın memnuniyetsizliğini artırmıştır. Yoğun baskılar ve çok partili döneme geçişten 

sonra, Demokrat Parti kırsal kesimin şikâyetlerinin başını çeken yol vergisinin 

kaldırılacağına ilişkin vermiş olduğu sözü tutmak için iktidara gelir gelmez çalışmalara 

başlamıştır. Ancak, bu dönemde de uzun bir süre böyle bir gelir kaynağından 

vazgeçilememiştir. Yolların makine ile yapılması döneminin başlamasıyla, kişilerin 

bedenen çalışmaları önemini yitirmiştir (Özdemir 2013).  

Akaryakıtlardan Alınacak Yol Vergisi Kanunu (1952): 5889 sayılı Akaryakıttan Alınacak 

Yol Vergisi Kanunu 29.02.1952 tarihinde kabul edilmiş ve vergi borcunu o zamana kadar 

ödemeyenler affedilmiştir. “Yolu kullananlar kanuna göre gaz yağında litre başına 7 

kuruş, mazotta litre başına 5 kuruş ve benzinde litre başına14 kuruş yol vergisi alınması 

kararlaştırılmıştır”33. Diğer dönemlere oranla bu dönemde karayollarında hızlı değişimler 

yaşanmıştır. Bu değişimlerde Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan Marshall 

yardımlarının katkısı büyük olmuştur. Sonuç olarak demiryolları atıl bırakılmış, karayolu 

merkezli ulaşım politikaları izlenmiştir (Yıldız 2008). 

                                                 
33 Resmi Gazete, Tarih: 29.02.1952, Sayı: 2888. 
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4.2 Yol Harcamalarına Katılma Payına Esas Miktarın Belirlenmesi 

Bir belediye yol harcamalarına katılma payını hesaplamada genellikle ilçe sınırları 

içerisinde belediyenin teknik elemanları Kasım-Şubat ayları arasında bölge denetimine 

çıkarak burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla beraber ihtiyaçlar belirledikten sonra 

yıllık programlar oluşturmaktadır. Oluşturulan bu programlarla nereye ne kadar asfalt 

döküleceği tespit edilmektedir. Buna göre; 

Asfaltlanacak Alan (m2)     : Uzunluk x En 

Asfalt Kalınlığı (genelde)     : 0,1 m 

Asfalt Yoğunluğu (ortalama asfalt yoğunluğu)  : 2,4 ton/m3 

Yukarıdaki şekilde dökülecek toplam asfalt miktarı veya tonajı bulunmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program İzleme Daire Başkanlığı Yapım ve Danışmanlık 

İhaleleri Şube Müdürlüğünce hazırlanıp her yıl mart ayı sonlarına doğru yayınlanan birim 

fiyat listesindeki tutarlar göz önüne alınarak “Müteahhit Kar ve Genel Masraflar Dahil (1 

Ton Fiyatı)” ile “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar (Nakliyeler)” toplanıp birim 

fiyat oluşturulmaktadır. Yol harcamalarına katılma payını belirleyecek olan birim fiyat, 

Belediye Meclisine sunulmakta, buradan çıkan onay ile tarh ve tahakkuk işlemleri 

başlatılmaktadır. 

4.3 Yol Harcamalarına Katılma Paylarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Yol harcamalarına katılma paylarına ilişkin sorunların başında bu paya esas olacak vergi 

değerinin hatalı tespiti gelmektedir. Bu sorunla ilgili belediyelere çok sayıda şikâyet 

gitmekte ve yine aynı şekilde 2013 yılından itibaren idare ile vatandaş arasındaki, idarenin 

eylem, işlem, tutum ve davranışlarıyla ilgili sorunları çözmek için 2012 yılında kurulan 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na da çok sayıda başvuru yapılmıştır. Örneğin; “Kamu 

Denetçiliği Kurumunun 14.10.2015 tarihinde ilgili Büyükşehir Belediyesine uygulanması 

için gönderdiği tavsiye kararında görüleceği üzere; Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen 

İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü’nün harcamalara katılma payının 
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hukuka ve hakkaniyete uymayan hesaplama yöntemiyle tarh ve tahakkukunun yapıldığı 

ve sonrasında vatandaşa hesaplamalarla ilgili gönderilen 2015 tarihli ve … sayılı yazı ve 

eki bilgi ve belgelerde özetle; 2010 yılında … İlçesi, … Mahallesinde bulunan imarın … 

ada … parselin cephesine isabet eden … sokakta asfalt çalışması yapıldığı, 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca çalışma yapılan sokağa cephesi bulunan gayrimenkul 

sahiplerine Tapu Müdürlüklerinden alınan tapu kayıtları dikkate alınarak şikâyetçi adına 

524,88 TL yol harcamalarına katılma payı ihbarnamesi gönderildiği ve 2010 yılında Gelir 

İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim 

Değerleri” adlı yayımda … İlçesi sınırları içerisindeki ... Sokak için toplam arsa rayicinin 

125,00 TL/m2 alındığı, ayrıca… Tapu Müdürlüğü’nden alınan kayıtlara göre ise arsa alanı 

1.660,8 m2 olan taşınmaz üzerindeki mükellefin hissesine isabet eden arsa rayicinin 

6.000,00 TL (1.660,8 m2 x 125,00 TL x (48 m2/l.660,8 m2) olarak hesaplandığı, teknik 

elemanlarca yerinde yapılan incelemeler neticesinde … ada … parsel üzerinde ... katlı ve 

… m2 oturum alanına sahip bina olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığınca 2010 yılında 

yayınlanan “Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”den 

yapı kullanım bina bölümdeki 3’üncü sınıf mesken binaların değerinin 216,30 TL/m2 

bedel, hissesine düşen bina alanı ve kat adedi ile çarpılarak daire rayicinin 20.244,06 TL 

(650 x 216,30 x 5 x (1660,8 m2 x 48 m2/1660,8 m2) hesaplandığı, taşınmazın arsa ve bina 

rayiçleri toplanarak mükellefe ait ada ve parselin 2010 yılı vergi değeri 26.244,06 TL 

(6.000,00 TL + 20.244,06 TL) olduğu, sokağın yol harcamalarına katılma payının 

hesabında taşınmazların değerden katılma biriminin 0,02475049 TL (355.259,79 TL / 

14.353.635,36 TL) olduğu, 2464 sayılı Kanun gereğince katılım bedeli vergi değerinin 

%2’sini geçemeyeceği gerekçesiyle, asfalt katılım bedelinin 524,88 TL (26.244,06 TL x 

0,02) olarak taşınmaz malikine tahakkuk edildiği, ihbarnamedeki hizmet yılının geçmiş 

yıllara ait olarak görünmesine rağmen yapılan hizmetin bir program dâhilinde olduğu 

dolayısıyla işin bitirildiği tarihte malik bir başkası olsa da gayrimenkulün son sahiplerinin 

bu yoldan yararlanmaya halen devam ettiklerinden yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık 

bulunmadığı” ifade edilmektedir (Anonim 2016).  

Cevabi yazıdan anlaşılacağı üzere, ilgili belediye konu taşınmazın bulunduğu sokak için 

arsa birim değeri TL/m2 olarak tespit etmekte, daha sonra ise hissesine düşen arsa alanı 

ile bu değeri çarparak arsa vergi değerini belirlemektedir. Bina vergi değerinin 
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saptanmasında Gelir İdaresi Başkanlığınca 2010 yılında yayınlanan “Binaların Metrekare 

Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”den Yığma Kargır bina bölümdeki 

3’üncü sınıf mesken binaların değerinin karşılığını bulup hissesine düşen bina alanı ve 

kat adedi çarparak bağımsız bölümün vergi değerini bulmaktadır. Sonrasında arsa ve bina 

vergi değerlerini toplayıp, taşınmazın vergi değeri tespit edilmiştir. Bütün caddedeki 

bağımsız bölümlerin vergi değerleri bulunarak toplanmış ve masrafa bölünerek bulunan 

katsayı ile ilgili bağımsız bölümün vergi değeri ile çarpılmıştır. Ancak, bu hesaplama 

yöntemi vergi değerinin %2’sini geçmemek kaydıyla uygulanmaktadır. 

Oysa ki vergi değerinin hesaplanmasında, binanın dıştan dışa yüzölçümü ile metrekare 

normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvelden faydalanarak ortalama birim maliyet 

fiyatı çarpılıp, çıkan sonuca varsa klima veya kalorifer ve yine varsa asansör farkı ilave 

edilmesi gerekmektedir. Buradan çıkan toplam maliyet bedelinden Tüzüğün 23’üncü 

maddesinde belirtilen yıpranma payı düşülerek,  çıkan tutara arsa veya arsa payının asgari 

ölçülere göre tespit edilen değerinin ilave edilmesi gerekmektedir.34 Örnekte görüldüğü 

üzere gayrimenkulün inşaat maliyetinde kalorifer ve asansörün olup olmadığı dikkate 

alınmamaktadır. Buna ilaveten yıpranma payı hesaplanmamakta ve bu da yanlış bir vergi 

değerinin bulunmasına sebep olarak zincirleme mülk sahiplerine adaletsiz bir yol 

harcamalarına katılma payı dağıtımı yapılmasına yol açmaktadır.  

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun ilgili idareye yazdığı tavsiye kararında belirtiği hususları 

örnek ile anlatılacak olursa; 

Bir bölgede takdir komisyonunu belirlediği arsa m2 değeri 1.000,00 TL, taşınmazın 100 

m2 betonarme karkas 2’nci sınıf olduğunu ve hissesine düşen arsa payının 40 m2 

varsayımı ile yapılacak hesaplama (Çizelge 4.1) asgari ölçüdeki değerin hesaplama şekli 

yapılan işlemlerde daha doğru bir sonuç bulunması sağlayacaktır (Anonim 1982). 

  

                                                 
34 Resmi Gazete, Tarih: 28.12.1982, Sayı: 17912. 
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Çizelge 4.1 Örmek Bina Vergi Değeri Hesabı 

a. Dairenin yüzölçümü (m2) 100 m2 

b. Metrekare maliyet bedeli (veri) 308,37 TL 

c. Dairenin inşaat maliyet bedeli (a x b) 30.837,00 TL 

d. Kalorifer farkı (c x %8) 2.466,96 TL 

e. Asansör farkı (c x %6) 1.850,22 TL 

f. Kalorifer ve asansör dahil dairenin   

 inşaat maliyet bedeli (c + d + e) 35.154,18 TL 

g. Aşınma payı indirimi (f x %20)35 7.030,84 TL 

h. Asgari bina inşaat maliyet bedeli (f - g) 28.123,34 TL 

i. Takdir edilen arsa m2 birim değeri (veri)       1.000,00 TL 

j. Arsa payı 40 m2 

k. Arsa payı x Arsa değeri (j x i) 40.000,00 TL 

l. Arsa dahil emlak (bina) vergi matrahı (h + k) 68.123,34 TL 

Teorik yapısı detaylı olarak incelenen yol harcamalarına katılma payının bazı 

belediyelerce pratikte nasıl hesaplandığını görmek yarar sağlayacaktır. Bu kapsamda 

örnek bir ilçe belediyesinin rastgele seçilmiş bir mahallesinde yapılan yol harcamalarına 

katılma payının hesaplanma şekliyle ilgili uygulama örneği incelendiğinde teori ve pratik 

arasındaki uyumsuzluklar açık bir şekilde görülmektedir. Bu çerçevede bir ilçe 

belediyesine ait rastgele seçilmiş mahallede yapılan yol harcamalarına katılma paylarının 

hesaplanmasıyla ilgili uygulama örneğini incelendiğinde birim kat sayı 004567063492 

şeklinde bir sonuca ulaşılmaktadır (Çizelge 4.2). 

  

                                                 
35 Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’e göre binaların taşıyıcı 

sistemi (çelik karkas, yığma kagir, ahşap vs.) ve yaşlarına göre belli oranda aşınma payı düşülmektedir. 

Bu örneğe göre, çelik karkas ve 16-20 yaş arasında olan bir bina için %20 aşınma payı düşülür (Tüzük, 

m. 23). 
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Çizelge 4.2 Standart Vergi Değeri Alınmasında Katılma Payı Birim Değeri  

Örnek uygulamada görüldüğü üzere mevcut tahakkuk miktarının hesaplanmasında 

oluşturulan birim değeri 0,004567063492 TL (Harcama Miktarı /Taşınmazın Toplam 

Vergi Değeri) x 400.000,00 TL (40.000,00 TL x 10 daire) x (Pay / Payda) x (Hisse Pay / 

Hisse Payda) / (Sokaktan alıyorsa (1), Caddeye komşuysa (2) sonucu çıkan rakam o 

taşınmaza ait tahakkuk miktarını vermektedir. Bu durum bir örnekle açıklamak gerekirse, 

55334 ada ve 3 parsel üzerindeki 3 no.lu apartman 6 no.lu daire için yapılan hesaplamada 

ana cepheli bağımsız bölümün Mal ve Vergi Değeri sonucunda bağımsız bölüm için 

ödenecek katılım payı hesaplanabilmektedir (Çizelge 4.3).  

Çizelge 4.3 Standart Vergi Değeri Alınmasında Katılma Payı Tutarı Hesabı 

Harcama Miktarı hm Açıklama 11.509,00 TL 

Toplam Taşınmaz Vergi 

Değeri a 
40.000,00 TL* 63 daire 2.520.000,00 TL 

Birim Değeri b 11.509,00 TL / 2.520.000,00 TL 0,004567063492 

Toplam Taşınmaz Vergi 

Değeri c 
 40.000,00 TL* 63 daire 2.520.000,00 TL 

Birim Değeri d 11.509,00 TL / 2.520.000,00 0,004567063492 

Ana cepheden alan 12 

dairelik apartmanın 6 no.lu 

bağımsız bölümü için e 

 480.000,00 (40.000,00*12 daire) *(83/965)*(hisse 

pay (1) / hisse payda (1)) *birim değer 

(0,004567063492) / 1 olacaktır. 

188,55 TL 

Belirtilen durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; 55334 ada ve 3 parsel üzerindeki 3 

no.lu apartman 6 no.lu daire için yapılan hesaplamada (köşe başı) vergi değeri 40.000,00 

TL değil de 10.000,00 TL alınırsa; burada idarenin sabit olarak o sokakta bulunan 

bağımsız bölümler için 40.000,00 TL rakamının nasıl belirlendiği ise; yapılan harcamanın 

maksimum oranda mükelleflerden tahsil edilebilmesi ve kanunda belirtilen vergi 

değerinin %2’sini geçemeyeceği hükmüne bağlı olarak yapılan hesaplamalarda, söz 

Harcama Miktarı hm Açıklama  11.509,00 TL 

Mal Vergi Değeri a 
Bu rakam o sokakta bulunan tüm bağımsız bölümler için, 

idare tarafından standart olarak tayin edilmiş bir rakamdır. 
40.000,00 TL 

Toplam Taşınmaz 

Vergi Değeri b 

Sokaktaki tüm bağımsız bölümlerin (63 daire) mal vergi 

değeri (40.000,00 TL) ile çarpılması ile bulunan sayı 

2.520.000,00 TL 

Birim Değeri c 

Katsayı olarak alınan bu sayı; harcama miktarının, toplam 

taşınmaz vergi değerine bölünmesi ile elde edilen sayı 

(c=hm/b) 

0,004567063492 TL 
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konusu sokaktaki bağımsız bölümlerin toplam vergi değerinin en az 575.450,00 TL 

olması halinde, belirtilen harcama tutarı olan 11.509,00 TL (575.450,00 TL x 0.02) söz 

konusu vergi değerleri toplamının %2‘sine karşılık gelecektir. Bu durumda 63 haneli bir 

sokak için her bir bağımsız bölümün vergi değeri en az  9.134,13 TL (575.450,00 TL / 63 

daire) olması halinde azami tahsilât yapılabilecektir. Bu nedenle 9.134,13 TL’nin 

(575.450,00 TL / 63 daire) üzerinde belirlenen her bir rakam, örnek uygulamada 

görüldüğü üzere 40.000,00 TL sonucunu değiştirmeyecektir (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4 Standart Alınan Vergi Değerinin Normal Vergi Değerinden Düşük 

Olmasında Katılma Payı Hesabı 

Harcama Miktarı hm Açıklama 11.509,00 TL 

Toplam Taşınmaz Vergi 

Değeri a 
10.000,00 TL* 63 daire 63.000,00 TL 

Birim Değeri b 11.509,00 TL / 630.000,00 0,018268253 

Ana cepheli 12 dairelik 

apartmanın 6 no.lu 

bağımsız bölümü için 

Tahakkuk Edecek Katılım 

Payı c 

120.000,00 TL (10.000,00 TL * 12 daire) 

*(83/965)*(hisse pay (1) / hisse payda 

(1))*birim değer (0,018268253) / 1 olacaktır. 
188,55 TL 

Yukarıdaki örnekte de belediyenin bir sokaktaki yol harcamalarına katılma payını nasıl 

hesapladığını ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, belediye bu payı hesaplarken sabit bir 

vergi değeri belirlemekte (40.000,00 TL) ve bu vergi değeri üzerinden tahakkuk 

miktarlarını oluşturmaktadır. Oysa BGK’nin 89’uncu maddesine göre “Hesaplanan 

katılma payları toplamı ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak 

dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir” hükmü gereği her bağımsız bölüm için 

ayrı ayrı mevcut olan vergi değerleri üzerinden hesaplama yapıldığında, arada fark 

çıkmaktadır. 

Belirtilen farkın temel nedeni, hesaplama yöntemine göre değişen vergi değerinden 

kaynaklanmaktadır. Birinci hesaplama yönteminde belediye emlak kayıtlarına göre vergi 

değeri, ikinci hesaplama yönteminde kanunda belirtildiği gibi olması gerekene göre vergi 

değeri göz önüne alarak karşılaştırma yapılmıştır. Bu iki durum için örnek vermek 
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gerekirse; mevcut emlak vergisi kayıtlarında 55334 ada 3 parsel 3 no.lu apartmanın 6 

no.lu dairenin vergi değerine göre hesaplanmasında bağımsız bölüm için harcamalara 

katılma tutarı 150,83 TL olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus 150,83 TL’nin 

gayrimenkulün vergi değerinin %2’sini aşamayacağıdır. 1.358,78 TL (67.939,20 TL x 

0,02/1 (Ana cephe))’dir. Gayrimenkul sahibi yapılan bu hizmet karşılığında 150,83 TL 

yol harcamalarına katılma payı ödeyecektir. Ancak, emlak vergi değerini doğru bir 

şekilde elde edilse ide gayrimenkul sahibi 1.358,78 TL’ye kadar ödeyebilecektir (Çizelge 

4.5). 

Çizelge 4.5 Mevcut Vergi Değerine Göre Bağımsız Bölüm İçin Katılma Payı Tutarı 

Belediyenin yol harcama tutarı  11.509,00 TL 

Yoldan Faydalanan 

Gayrimenkullerin Vergi Değerleri 

Toplamı 

 5.184,143,12 TL 

Katılma Payı Oranı a 11.509,00 TL / 5.184,143,12 TL 0,002220039 

Yola Cephesi Olan 

Gayrimenkulün Kayıtlardaki 

Vergi Değeri b 

55334 ada 3 parsel 3 no.lu 

apartmanın 6 no.lu dairenin vergi 

değeri 

67.939,20 TL 

incelendi 
67.939,20 TL * 0,002220039 TL 

 olarak çıkmaktadır. 
150,83 TL 

55334 ada 3 parsel 3 no.lu apartmanın 6 no.lu dairenin yol harcamalarına katılma payını 

hesaplamak için öncelikle yasal mevzuata göre emlak vergi değerine ulaşılması 

gerekmektedir (Çizelge 4.6). Bu durumda ortaya çıkan bina vergi değerine göre 

hesaplanan yola cephesi bulunan gayrimenkul sahibinin ödemesi gereken katılma payı 

tutarı 170,60 TL olacaktır (Çizelge 4.7).   
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Çizelge 4.6 Yasal Mevzuata Göre Örnek Bina Vergi Değeri Hesaplaması 

a. Daire yüz ölçümü 141 m2 

b. Metrekare Maliyet Bedeli 547,50 TL 

(II. Kagir Yapı 2011)   

c. Daire İnşaat Maliyeti (a x b) 77.197,50 TL 

d. Kalorifer Farkı (c x %8) 6.175,50 TL 

e. Asansör Farkı (c x %6) 0 TL 

f. Kalorifer ve Asansör Dahil Daire İnş. Maliyeti (c + d + e) 83.373,30 TL 

g. Aşınma Payı İndirimi (f x %20) 16.674,66 TL 

h. Asgari Bina İnşaat Maliyet Bedeli (f - g) 66.698,64 TL 

i. Takdir Edilen Arsa m2 Birim Değeri (veri)a 342,71 TL 

a 2010 yılı arsa TL/ m2 330 TL’dir. Bu değer YDO/2 ile artırılmaktadır. 

YDO=%7,7’dir. Bu oranın yarısı %3,85. Bu orandan gelen tutar 

(330*1.0385=12,71 TL) (Anonim 2010a), (Anonim 2010c) 

  

j. Arsa Payı (965 x (83 / 965)) 83 m2 

k. Arsa Payı (83 x 342,71 TL) 28.244,93 TL 

l. Arsa Dahil Emlak (Bina) Vergi Matrahı (h +k) 95.943,57 TL 

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus 170,60 TL’nin gayrimenkulün vergi değerinin 

%2’sini aşamayacağıdır. Bu durumda 1.919,47 TL (95.943,57 TL x 0,02 / 1 (ana 

cephe))’dir. Gayrimenkul sahibi, yapılan bu hizmet karşılığında 1.919,47 TL’ye kadar 

ödeyebileceği ortaya çıkmaktadır.  

 

Çizelge 4.7 Örnek Vergi Değerine Göre Bir Daire İçin Katılma Payı Tutarının Hesabı 

Belediyenin yol harcaması tutarı  11.509,00 TL 

Yoldan Faydalanan Gayrimenkullerin Vergi 

Değerleri Toplamı 
 6.472.844,42 TL 

Katılma Payı Oranı a 11.509,00 TL / 6.472.844,42 0,001778044 

Yola Cephesi Olan Gayrimenkulün Olması 

Gereken Vergi Değerib 

55334 ada 3 parsel 3 no.lu 

apartman 6 no.lu daire vergi değeri 
95.943,57 TL 

Yola Cephesi Bulunan Gayrimenkul Sahibinin 

Ödemesi Gereken Katılma Payı c 95.143,57 TL*0,001778044  170,60 TL 
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Çizelge 4.8 … Belediyesine Ait Örnek Uygulama  

    

………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI 

TAHAKKUK LİSTESİ 

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ        0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA PAR 
K 

NO 

D 

NO 
PAY PAYDA H.PAY H.PAYDA 

TAH. 

MİK. 
V.D  2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI 

TAH. 

MİK. 

2011          YILI 

V.D. 
KATSAYI 

TAH.    

MİK. 

55334 4 8 1 432 7256 1 1 54,38 

4
0
0

.0
0

0
 

2 47.944,45 0,002220039 53,22 69.594,66 0,001778044 61,87 

55334 4 8 2 424 7256 1 1 53,37 2 50.305,88 0,002220039 55,84 72.090,19 0,001778044 64,09 

55334 4 8 3 800 7256 1 2 50,35 2 31.360,50 0,002220039 34,81 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 4 8 3 800 7256 1 2 50,35 2 31.360,50 0,002220039 34,81 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 4 8 4 800 7256 1 2 50,35 2 39.344,40 0,002220039 43,67 52.850,02 0,001778044 46,98 

55334 4 8 4 800 7256 1 2 50,35 2 39.344,40 0,002220039 43,67 52.850,02 0,001778044 46,98 

55334 4 8 5 800 7256 1 2 50,35 2 22.518,00 0,002220039 25,00 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 4 8 5 800 7256 1 2 50,35 2 22.518,00 0,002220039 25,00 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 4 8 6 800 7256 2 8 25,18 2 20.695,73 0,002220039 22,97 24.161,54 0,001778044 21,48 

55334 4 8 6 800 7256 3 8 37,77 2 31.043,58 0,002220039 34,46 36.242,30 0,001778044 32,22 

55334 4 8 6 800 7256 3 8 37,77 2 31.043,58 0,002220039 34,46 36.242,30 0,001778044 32,22 

55334 4 8 7 800 7256 1 1 100,71 2 66.264,30 0,002220039 73,55 102.388,76 0,001778044 91,03 

55334 4 8 8 800 7256 1 2 50,35 2 44.352,00 0,002220039 49,23 53.796,01 0,001778044 47,83 

55334 4 8 8 800 7256 1 2 50,35 2 44.352,00 0,002220039 49,23 53.796,01 0,001778044 47,83 

55334 4 8 9 800 7256 1 1 100,71 2 94.347,90 0,002220039 104,73 102.388,76 0,001778044 91,03 

55334 4 8 10 800 7256 1 1          100,71 2 94.347,90 0,002220039          104,73 105.704,04 0,001778044 93,97 

                  
        711.143,12 

 
 

 

 
 

    966.882,12     
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Çizelge 4.8 …… Belediyesine Ait Örnek Uygulama (devam)  

………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI 

TAHAKKUK LİSTESİ 

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ         0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA PAR K NO D NO PAY PAYDA H.PAY H.PAYDA TAH. MİK. V.D  2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI TAH. MİK. 2011  YILI V.D. KATSAYI TAH.    MİK. 

55334 6 6 1 40 1012 1 1 93,87 

5
2
0

.0
0

0
 

1 47.944,45 0,002220039 53,22 69.594,66 0,001778044 61,87 

55334 6 6 2 73 1012 1 1 171,31 1 50.305,88 0,002220039 55,84 72.090,19 0,001778044 64,09 

55334 6 6 3 73 1012 1 1 171,31 1 31.360,50 0,002220039 34,81 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 6 6 4 79 1012 1 1 185,39 1 31.360,50 0,002220039 34,81 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 6 6 5 83 1012 1 1 194,78 1 39.344,40 0,002220039 43,67 52.850,02 0,001778044 46,98 

55334 6 6 6 83 1012 1 1 194,78 1 39.344,40 0,002220039 43,67 52.850,02 0,001778044 46,98 

55334 6 6 7 83 1012 1 1 194,78 1 22.518,00 0,002220039 25,00 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 6 6 8 83 1012 1 1 194,78 1 22.518,00 0,002220039 25,00 51.194,38 0,001778044 45,51 

55334 6 6 9 83 1012 1 1 194,78 1 20.695,73 0,002220039 22,97 24.161,54 0,001778044 21,48 

55334 6 6 10 83 1012 1 1 194,78 1 31.043,58 0,002220039 34,46 36.242,30 0,001778044 32,22 

55334 6 6 11 83 1012 1 2 97,39 1 31.043,58 0,002220039 34,46 36.242,30 0,001778044 32,22 

55334 6 6 11 83 1012 1 2 97,39 1 66.264,30 0,002220039 73,55 102.388,76 0,001778044 91,03 

55334 6 6 12 83 1012 1 1 194,78 1 44.352,00 0,002220039 49,23 53.796,01 0,001778044 47,83 

55334 6 6 13 

 

83 1012 1 1 194,78 1 44.352,00 0,002220039 49,23 53.796,01 0,001778044 47,83 

  
            

  
         1.027271,70     1.285.353,87     
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Çizelge 4.8 …… Belediyesine Ait Örnek  Uygulama (devam)         

………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI TAHAKKUK LİSTESİ  

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ         0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA PAR K NO D NO PAY PAYDA H.PAY H.PAYDA TAH. MİK. V.D  2011 YILI V.D. KATSAYI 
TAH. 

MİK. 
2011 YIL V.D. KATSAYI 

TAH.    

MİK. 

55334 3 3 1 72 965 1 1     163,56 

4
8
0

.0
0

0
 

1 56.392,20 0,002220039 125,19 76.236,48 0,001778044 135,55 

55334 3 3 2 74 965 1 1      168,11 1 56.505,60 0,002220039 125,44 25.360,54 0,001778044 45,09 

55334 3 3 3 72 965 1 1 163,56 1 56.706,30 0,002220039 125,89 77.182,56 0,001778044 137,23 

55334 3 3 4 83 965 1 1 188,55 1 55.674,90 0,002220039 123,6 97.035,73 0,001778044 172,53 

55334 3 3 5 83 965 1 2 94,28 1 33.504,30 0,002220039 74,38 49.222,43 0,001778044 87,52 

55334 3 3 5 83 965 1 2 94,28 1 33.504,30 0,002220039 74,38 49.222,43 0,001778044 87,52 

55334 3 3 6 83 965 1 1 188,55 1 67.939,20 0,002220039 150,83 95.143,57 0,001778044 169,17 

55334 3 3 7 83 965 1 2 94,28 1 25.217,10 0,002220039 55,98 48.044,83 0,001778044 85,43 

55334 3 3 7 83 965 1 2 94,28 1 25.217,10 0,002220039 55,98 48.044,83 0,001778044 85,43 

55334 3 3 8 83 965 1 1 188,55 1 51.735,60 0,002220039 114,86 98.927,89 0,001778044 175,9 

55334 3 3 9 83 965 1 2 94,28 1 35.001,90 0,002220039 77,71 47.808,30 0,001778044 85,01 

55334 3 3 9 83 965 1 2 94,28 1 35.001,90 0,002220039 77,71 47.808,30 0,001778044 85,01 

55334 3 3 10 83 965 1 2 94,28 1 33.699,60 0,002220039 74,81 48.281,35 0,001778044 85,85 

55334 3 3 10 83 965 1 2 94,28 1 33.699,60 0,002220039 74,81 48.281,35 0,001778044 85,85 

55334 3 3 11 83 965 1 1 188,55 1 75.235,50 0,002220039 167,03 99.400,93 0,001778044 176,74 

55334 3 3 12 83 965 1 1 188,55 1 77.004,00 0,002220039 170,95 95.616,61 0,001778044 170,01 

  
            

    
752.039,10     1.051.618,13    

   



 

7
2 

 

 

          

………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI 

TAHAKKUK LİSTESİ 

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ         0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA PAR 
K 

NO 

D 

NO 
PAY PAYDA H.PAY H.PAYDA 

TAH. 

MİK. 
V.D  2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI TAH. MİK. 

2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI 

TAH.    

 MİK. 

55335 2 1 1 104 745 1 1    204,02 

3
2
0

.0
0

0
 

1 91.665,90 0,002220039 203,50 126.018,76 0,001778044 224,07 

55335 2 1 2 104 745 1 2 102,01 1 35.145,90 0,002220039 78,03 58.515,50 0,001778044 104,04 

55335 2 1 2 104 745 1 2 102,01 1 35.145,90 0,002220039 78,03 58.515,50 0,001778044 104,04 

55335 2 1 3 104 745 1 2 102,01 1 56.727,90 0,002220039 62,97 58.515,50 0,001778044 104,04 

55335 2 1 3 104 745 1 2 102,01 1 56.727,90 0,002220039 62,97 58.515,50 0,001778044 104,04 

55335 2 1 4 104 745 1 1 204,02 1 78.424,20 0,002220039 174,1 126.018,76 0,001778044 224,07 

55335 2 1 5 104 745 1 1 204,02 1 78.424,20 0,002220039 174,1 117.031,00 0,001778044 208,09 

55335 2 1 6 122 745 1 1 239,33 1 77.355,00 0,002220039 171,73 163.145,38 0,001778044 290,08 

55335 2 1 7 68 745 1 1 133,40 1 64.389,60 0,002220039 142,95 101.198,20 0,001778044 179,93 

55335 2 1 8 35 745 1 1 68,66 1 86.758,20 0,002220039 192,61 37.959,49 0,001778044 67,49 

  
            

    
660.764,70    905.433,59   

 

   

    

              

              

              

Çizelge 4.8 …… Belediyesine Ait Örnek Uygulama (devam) 
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Çizelge 4.8 …… Belediyesine Ait Örnek Uygulama (devam) 

          

………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI 

TAHAKKUK LİSTESİ 

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ         0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA 
PA

R 

K 

NO 

D 

NO 
PAY PAYDA H.PAY H.PAYDA 

TAH. 

MİK. 
V.D  2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI TAH. MİK. 

2011 YILI 

V.D. 
KATSAYI 

TAH.   

 MİK. 

55335 4 26 1 96 947 1 1 92,60 

4
0
0

.0
0

0
 

2 96.872,40 0,002220039 107,53 131.266,20 0,001778044 116,70 

55335 4 26 2 96 947 1 1 92,60 2 119.052,90 0,002220039 132,15 131.266,20 0,001778044 116,70 

55335 4 26 3 96 947 1 1 92,60 2 181.224,00 0,002220039 201,16 131.266,20 0,001778044 116,70 

55335 4 26 4 96 947 1 1 92,60 2 93.561,30 0,002220039 103,85 131.266,20 0,001778044 116,70 

55335 4 26 5 100 947 1 1 96,45 2 131.076,00 0,002220039 145,50 150.113,24 0,001778044 133,45 

55335 4 26 6 100 947 1 1 96,45 2 132.882,30 0,002220039 147,50 150.113,24 0,001778044 133,45 

55335 4 26 7 92 947 1 1 88,74 2 125.588,70 0,002220039 139,41 106.926,64 0,001778044 95,06 

55335 4 26 8 91 947 1 1 87,77 2 123.804,00 0,002220039 137,42 106.583,93 0,001778044 94,76 

55335 4 26 9 90 947 1 1 86,81 2 124.466,40 0,002220039 138,16 104.743,26 0,001778044 93,12 

55335 4 26 10 90 947 1 1 86,81 2 
104.124,60 

0,002220039 
115,58 104.743,26 0,001778044 93,12 

  
            

    1.232.652,60     1.248.288,37 
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Çizelge 4.1……Belediyesine ait örnek uygulama 

(devam) (devam)  
 

         

Çizelge 4.8 …… Belediyesine Ait Örnek Uygulama (devam) 

 
………MAH……..SOK. 

2011 YILI İÇİN GERÇEKLEŞEN ASFALT KATILIM PAYI 

TAHAKKUK LİSTESİ 

MEVCUTTA HESAPLANAN KAYITLARDAKİ DEĞERE GÖRE OLMASI GEREKEN 

HARCAMA MİKTARI     11.509,00   11.509,00  11.509,00 

MAL VERGİ DEĞERİ     40.000,00   DEĞİŞKEN  DEĞİŞKEN 

TAŞINMAZ MAL VERGİ TOP.    2.520.000.000,00   5.184.143,12  6.472.844,42 

BİRİM DEĞERİ         0,004567063   0,002220039   0,001778044 

ADA PAR K NO D NO PAY PAYDA H.PAY 
H.PAYD

A 

TAH. 

MİK. 
V.D  2011 YILI V.D. KATSAYI 

TAH. 

MİK. 

2011 YIL 

V.D. 
KATSAYI 

TAH.    

MİK. 

55335 6 7 1 80 720 1 1  101,49     

4
0
0

.0
0

0
 

2 91.540,80 0,002220039 101,61 114.698,64 0,001778044 101,97 

55335 6 7 2 80 720 1 1  101,49     
2 

91.540,80 0,002220039 101,61 114.698,64 0,001778044 101,97 

55335 6 7 3 80 720 1 4  25,37     
2 

82.629,00 0,002220039 91,72 28.684,66 0,001778044 25,50 

55335 6 7 3 80 720 3 16  19,03     
2 

4.290,30 0,002220039 4,76 21.506,00 0,001778044 19,12 

55335 6 7 3 80 720 3 16  19,03     
2 

4.290,30 0,002220039 4,76 21.506,00 0,001778044 19,12 

55335 6 7 3 80 720 3 16  19,03     
2 

4.290,30 0,002220039 4,76 21.506,00 0,001778044 19,12 

55335 6 7 3 80 720 3 16  19,03     
2 

4.290,30 0,002220039 4,76 21.506,00 0,001778044 19,12 

55335 6 7 4 80 720 1 2  50,75     
2 

42.816,60 0,002220039 47,53 57.349,32 0,001778044 50,98 

55335 6 7 4 80 720 1 2  50,75     
2 

42.816,60 0,002220039 47,53 57.349,32 0,001778044 50,98 

55335 6 7 5 80 720 1 1  101,49     
2 

79.136,10 0,002220039 87,84 114.698,64 0,001778044 101,97 

55335 6 7 6 80 720 1 1  101,49     
2 

84.589,20 0,002220039 93,90 114.698,64 0,001778044 101,97 

55335 6 7 7 63 720 1 1  79,92     
2 

83.304,00 0,002220039 92,47 92.199,60 0,001778044 81,97 

55335 6 7 8 63 720 1 1  79,92     
2 

69.427,80 0,002220039 77,07 88.415,28 0,001778044 78,60 

55335 6 7 9 63 720 1 1  79,92     
2 

70.704,00 0,002220039 78,48 86.523,12 0,001778044 76,92 

55335 6 7 10 51 720 1 1  64,70     
2 

44.605,80 0,002220039 49,51 59.928,48 0,001778044 53,28 

  
            

        800.271,90      1.015.268,34 
   

 
                          

8.768,76            8.400,06    8.637,07 
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Yukarıda verilen analiz sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, rastgele seçilen bir bağımsız 

bölümün vergi değerleri arasında gözle görülür farkların bulunması yapılan işlemlerin 

yasal mevzuata uyulmadan yapıldığının bir göstergesidir (Çizelge 4.8). Yapılan  yol 

harcamalarına katılma payı hesaplamasındaki örnek uygulama istatistikî verilere 

dayandırılacak olursa; iki eş arasındaki farkın önemlilik testi (paired t test), bağımlı iki 

gruba ilişkin ortalamaların karşılaştırılmasında kullanılan bir testtir. Bağımlı gruplar ise 

bir gözlem üzerinde birden çok ölçümün yapıldığı gruplardır (Alpar 2014). Bu çalışmada 

gözlem olarak bağımsız bölümler ele alınmıştır. Birden çok ölçümden kasıt ise her bir 

bağımsız bölüm için farklı yöntemlerle hesaplanan katılım payıdır. 

Rastgele seçilen bir sokakta yer alan 6 farklı ada parsele ilişkin oluşturulan harcamalara 

katılma payı tutarlarına ait bulgular değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Mevcutta Uygulanan Hesaplama Yöntemi     (M) 

Kayıtlı Değerlere Göre Hesaplama Yöntemi    (K) 

Olması Gerekene Göre Hesaplama Yöntemi    (O) 

Buna göre; 

 Ada: 55334, Parsel: 4’de yer alan binadaki 10 bağımsız bölüme ait katılım payları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı görülmüştür (p36>0,05).  

 Ada: 55334, Parsel: 3’de yer alan binadaki 12 bağımsız bölüme ait katılma payları 

arasında mevcutta (M), olması gereken (O) ve kayıtlı değerlere (K) göre yüksek 

bulunmuştur (sırasıyla, p=0,011 ve p<0,001). 

 Ada: 55334, Parsel: 6’de yer alan binadaki 13 bağımsız bölüme ait katılma payları 

arasında mevcut (M), olması gereken (O) değerden büyük bulunmuştur (p=0,041). 

                                                 
36 P değeri bir karşılaştırmada “istatistiksel anlamlı fark vardır” kararı verileceği zaman olası hata miktarını 

gösterir. Hatanın maksimum kabul edilebilir düzeyi 0,05 olarak kabul edilmektedir. Bir test sonucunda 

bulunan P değeri 0,05'in altında bir değer ise karşılaştırma sonucunda anlamlı farklılık bulunduğu 

anlamına gelir.  

http://www.p005.net/pdegerinedir
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 Ada: 55335, Parsel: 2’de yer alan binadaki 8 bağımsız bölüme ait olması gereken (O) 

katılım payları, mevcut (M) ile elde edilen tutarlardan daha yüksektir (p=0,035).  

 Ada: 55335, Parsel: 4’de yer alan binadaki 10 bağımsız bölüme ait katılım payları 

arasında mevcut (M), olması gereken (O) ve kayıtlı değerden (K) düşük bulunmuştur 

(sırasıyla, p=0,001 ve p<0,001). Ayrıca olması gereken (O) tutarda kayıtlı değerden 

(K) düşük bulunmuştur (p=0,020). 

 Ada: 55335, Parsel: 6’de yer alan binadaki 10 bağımsız bölüme ait katılım payları 

arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmadığı görülmüştür (p>0,05).  

 

Farklı yöntemlerle hesaplanmış yol harcamalarına katılma paylarına ilişkin tanımlayıcı 

istatistiki bulgulardan da anlaşılacağı üzere (Çizelge 4.9) rastgele seçilen bir sokak 

örneğinde bile; (M) ilişkin katılım payı tutarları, (O) ve (K)’den elde edilen tutarlara göre 

daha yüksek bulunurken, bazılarında daha düşük hatta bazılarında ise benzer çıkmaktadır. 

Sonuçların hesaplama yöntemlerine göre bu kadar farklı çıkması yapılan işin kanun 

çerçevesinde belirlenen mevzuata uymadığının bir göstergesidir. 

Çizelge 4.9 Farklı Yöntemlerle Hesaplanmış Yol Harcamalarına Katılma Paylarına 

İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Bağımsız 

Bölüm Sayısı 

Mevcut Tutar 

(TL) 

Kayıtlı Değer 

(TL) 

Olması Gereken 

(TL) 

Ada: 55334  Parsel: 4 10 91,34±6,25 78,94±6,75 85,96±3,92 

Ada: 55334  Parsel: 3 12 182,68±3,08 139,13±5,85 155,82±10,85 

Ada: 55334  Parsel: 6 13 182,68±7,79 175,43±10,22 175,80±10,17 

Ada: 55335  Parsel: 2 8 182,69±19,33 167,62±8,96 201,24±22,13 

Ada: 55335  Parsel: 4 10 91,34±1,15 136,83±8,66 110,98±5,05 

Ada: 55335  Parsel: 6 10 91,34±4,37 88,83±5,45 90,26±5,35 

 

Yol harcamalarına katılma payının geç tahakkuk etmesi ve bu geç tahakkuka bağlı oluşan 

diğer sorunlara değinildiğinde belediyeler yapmış oldukları yol harcama tutarlarını tahsil 

etmesi zorunluluğu 6 Aralık 2012 tarihli 28489 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
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kaldırılmıştır. Buna göre “alınır” hükmü, “alınabilir” şeklinde BGK’nin 86’ncı 

maddesinin ilk fıkrasının sonunda yerini almıştır. Bu değişikliğin sebebi, 2012 yılından 

önce birçok belediye başkanının seçim korkusu ve keyfi uygulamalarla yol harcamalarına 

katılma payının tarh, tahakkuk ve tahsilâtını yapmak istememelerinden kaynaklanmıştır. 

Belediyeler, uzun yıllar siyasi ve keyfi uygulamalar neticesinde yasadaki emredici hükme 

itaat etmeyip, bu payı tahsil etmeme yolunu seçmişlerdir. Yöneticilerin, iç ve dış 

deneticilerin konuya duyarsız kalması sebebiyle, uzun yıllar tahsilâtın üstüne 

düşülmemiştir. Sayıştay’ın belediye gelirlerinin önemini fark etmesi üzerine birçok 

belediye kamu zararıyla karşı karşıya kalmıştır. Örnek olarak, Kırıkkale Belediyesi’nin 

2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda “12.11.2012 tarihinden sonra yol harcamalarına 

katılım payının alınması zorunlu olmaktan çıkmışsa da belediyenin gelirleri 

incelendiğinde yapılan 747.201,00 TL’lik harcamanın 01.01.2012-12.11.2012 tarihler 

arası zorunlu olan döneme ait olduğu görülmüştür. Zorunlu olan döneme ait olan 

747.201,00 TL’lik harcama için tahakkuk işlemlerinin yapılması ve söz konusu mevzuata 

aykırılığın giderilmesi sağlanmalıdır” (Anonim 2016) şeklinde ifade edilmiştir. 

Belediyelerin mali yapısı düşünüldüğünde kamu zararlarının tahsilâtının da devlete yük 

getireceği anlaşılmış ve bu duruma yasal bir çözüm bulma yoluna gidilmiştir. 

6360 sayılı Kanun ile “alınabilir” olarak değiştirilen birinci paragrafta alınıp 

alınmamasına karar verme yetkisi de belediye meclislerine verilmiştir. Yapılan 

düzenleme Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla  Anayasa Mahkemesine götürülmemiştir. Öte 

yandan, farklı bir gelişme yaşanarak, söz konusu yasadaki bu konuyla ilgili başka bir 

hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır. Buna göre, 6360 sayılı 

Kanunu’nun Geçici 1’nci maddesinin 27’nci fıkrasına göre; ”Bu Kanun’un yürürlüğe 

girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanun’un 

86’ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi 

kararıyla alınmayabilir” hükmü getirilmiş idi. Buna göre; 06 Aralık 2012 tarihinden 

önceki dönemlere ilişkin olarak yol harcamalarına katılma payı tarh edilmiş ise tahsilâtına 

devam edilecek, eğer böyle bir tarhiyat yok ise belediye meclis kararı ile tarh işleminden 

vazgeçilebileceği öngörülmüştür. Önceki dönemde tarh edilmeyen harcamalara katılma 

payının belediye meclislerinin alacağı karara göre tahsil edilmeyebileceği yönünde 



78 

 

düzenleme yapan Geçici 1’inci maddenin 27’nci fıkrasının iptali talep edilmiş ve Bunun 

üzerine Anayasa Mahkemesi 2 Eylül 2013 tarih ve 2013/19 sayılı Kararı ile 6360 sayılı 

Kanun’un; Geçici 1’nci maddesinin (27) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna 

ve İPTALİNE karar vermiştir. Bu karar neticesinde 6360 sayılı Kanun’un Geçici 1’nci 

maddesinin 27’nci fıkrasının iptal edilmesi ile artık, belediyeler 06 Aralık 2012 tarihinden 

önceki dönemlere ilişkin olarak henüz tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma payını 

tarh ve tahakkuk ettirerek tahsil etmek zorunda kalmışlardır. Sonuç olarak, belediyeler 

06.12.2012 tarihinden öncesine ait yol harcamalarına katılma payını almak zorunda 

olduğundan kamu zararı ile karşı karşıya kalabileceklerdir (Ozansoy 2014).  

Belediyelerin yol harcamaların katılma payının tarhı ve tahsili ile ilgili Anayasa 

Mahkemesi kararı akabinde belediyeler geçmişe dönük tarhiyatlar yapmakta, bu da tarh 

ve tahsil arasında geçen sürede mülkiyet sahipliğinin el değiştirmesi sebebi ile 

vatandaşlar nezdinde hakkaniyet kaybına neden olmaktadır. Danıştay’ın bu konu ile ilgili 

iki örnek kararı mevcuttur. Danıştay 9’uncu Dairenin 30.04.1998 tarihli kararında 

“…Olayda ise, yol harcamalarına katılma payı hesaplanmasına sebebiyet veren asfalt-

bordür ve tretuvar çalışmasının ... tarihinde halkın istifadesine sunulduğu, bu tarihteki 

gayrimenkulün sahibinin ... isimli şahıs olduğuna göre, 6 aylık bir süre geçtikten sonra 

gayrimenkulü satın alan davacı adına tahakkuk ettirilen payda isabet görülmediği 

gerekçesi ile kabul ederek yol harcamalarına katılma payını terkin eden ... vergi 

mahkemesinin ... tarih ve... sayılı kararını; 5/9 hizmetin sürekli olduğu bu nedenle 

tahakkuk ettirilen payda isabetsizlik bulunmadığı iddiası ile bozulması isteminden 

ibarettir. Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararında, 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasında sayılan bozma 

nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan 

Mahkeme kararının onanmasına karar verildi”37 şeklindedir. 

Danıştay 9’uncu Dairesinin 30.11.2006 tarihli kararında “… Kanunun 91’nci 

maddesinde, yol harcamalarına katılma payı tahakkukunun hizmetin tamamlanarak 

halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılacağı hükme bağlandığından, 

                                                 
37 Danıştay 9. Dairesi 1997/1627 E., 1998/1668 K. No.lu kararı 
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14.11.1999 tarihinde bitirilen beton asfalt kaplama çalışmasına ilişkin harcamaların bu 

tarih itibariyle yolların iki tarafında bulunan gayrimenkul sahiplerine paylaştırılması 

gerekmekte olup, mahkemece re’sen araştırma ilkesi uyarınca anılan 10 no’lu parselin 

14.11.1999 tarihi itibarıyla tapuda kimin adına kayıtlı olduğunun tapu müdürlüğünden 

sorularak tespiti ve davacının taşınmazdaki hisse oranı dikkate alınarak davanın karara 

bağlanması gerekirken yazılı gerekçe ile kabul edilmesinde yasal isabet görülmemiştir 

…38” hükmüne yer verilmiştir.  

Danıştay kararlarında da görüldüğü üzere tarhiyat yapıldığı dönemdeki mülk sahibi ile 

tahsilât dönemindeki mülk sahibinin farklı olması yol harcamalarına katılma payının 

kimin ödeyeceği konusunda tereddütlere yol açmaktadır. Bu ise şikâyete konu 

olmaktadır. Belediyeler ise bu durumu, “hizmet yılının geçmiş yıllara ait olarak 

gözükmesine rağmen yapılan hizmetin bir program dâhilinde yapılması nedeniyle ve 

olayda işin bitirildiği tarihte malik bir başkası olsa da gayrimenkulün son sahiplerinin bu 

yoldan yararlanmaya halen devam ettiklerinden dolayı, asfalt katılım payı tarh ve 

tahakkukunda herhangi bir usulsüzlük veya yasal olmayan işlem bulunmadığı” şeklinde 

savunmaktadır. Doğrusu ve etik olan bu hizmetin yapıldığı dönemdeki mülk sahibinin 

muhatap alınarak tahsilâtın yapılmasını sağlamak olacaktır. Bu çerçevede; yasaya ilişkin 

tahsilat zaman aşımı süreleri de dikkate alınarak, belediyenin gelir bölümünce zaman 

aşımına uğramamış dönemlerin tespit edilmesi, ardından bu dönemlerde yapılan yol 

çalışmalarına ilişkin bilgilerin ilgili birimden temin edilmesi, bundan sonra ise yol 

çalışması yapılan bölgelerde, söz konusu dönemler itibariyle mülk sahibi olan kişiler tapu 

müdürlüklerinden tespiti yapılıp ardından da nüfus müdürlüklerinden ikametgahlarının 

tespitinin yapılması uygun olacaktır. Bütün bu işlemlerden sonra ise tahsilat işlemlerine 

başlanmalıdır. 

Yol harcamalarına katılma paylarının kanunda belirtilen nispetten daha fazla 

tahakkukunun yapılması hakkındaki Danıştay 9’uncu Dairesinin 18/11/2014 tarihli 

kararında ise “Olayda davacının Uşak ili Merkez İlçesi, Aybey Mahallesi Yurt Sokak ... 

ada ... parselde kayıtlı taşınmazın ön cephesi olan Eğri Sokak ile yan cephesi olan Yurt 

                                                 
38 Danıştay 9. Dairesi 2005/2712 E., 2006/5081 K. No.lu kararı 
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Sokakta 2010 yılında yapılan yol çalışması nedeniyle; Eğri Sokak için taşınmazın emlak 

vergisi değerinin (478.339,96 TL) %2'si olan 9.566,829 TL, yan cephesi olan Yurt Sokak 

için ise 9.566,829 TL’nin yarısı oranında 4.783,414 TL yol harcamalarına katılma payı 

hesaplanmış olup, bu iki cephe için hesaplanan katılma paylarının toplamı olan 

14.350,243 TL’nin taşınmazın emlak vergisine esas değerinin %2’sini geçerek %3,3’üne 

ulaştığı görülmektedir. Bu durumda, davacı adına 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nun 89. maddesinde yer alan harcamalara katılma payının bina ve arsalarda vergi 

değerinin %2'sini geçemeyeceğine ait yasa maddesine aykırı şekilde %2’den fazla 

miktarda yol harcamalarına katılma payının tahakkuk ettirilmesinde hukuka uygunluk 

bulunmadığı anlaşılmaktadır.”39 şeklindedir. Diğer husus, kanun ve yönetmeliğin 

uyumsuzluğudur. 1981 yılında yürürlüğe girmiş olan BGK’nin 94’üncü maddesine 

dayanılarak aynı yıl çıkarılan ve nasıl uygulanacağını gösteren 21 Ağustos 1981 tarihli 

17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik” arasında farklılıkların bulunduğu görülmektedir. 

Yol harcamalarına katılma payının üst sınırını belirleyen BGK’nin 89’ncu maddesi 11 

Aralık 1985 tarihli 18958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3239 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklikte üst sınır artırılmış buna göre “bina ve arsalarda vergi değerinin 

%1’ini geçemez ifadesi, %2’sini geçemez” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak yapılan bu 

değişiklik yönetmeliğe işlenmemiş ve Yönetmelikte %1 olarak kalmıştır. Bunun dışında 

3239 sayılı Kanun’un 121’inci maddesinde yapılan değişiklikle belediye yaptığı 

harcamaların ancak “1/3‘ünü” hizmet götürdüğü ilgililerden tahsil edebileceği maddesi 

“tamamı” olarak değiştirilmiş ancak aynı husus Yönetmelikte 1/3 olarak kalmıştır. 

Ayrıca, yine 1985 yılında yapılan değişiklikle harcamalara katılma payının tahsil süresi 

4 yıldan 2 yıla indirilmiş, fakat Yönetmelikte bu değişiklik yine yapılmamıştır (Yılmaz 

2008). Görüldüğü üzere ikincil mevzuatta bahsi geçen düzenlemelerin yapılması ve 

kanun ile yönetmelik arasındaki aykırılığın kaldırılması gerekmektedir.  

                                                 
39 Danıştay 9. Dairesi 2011/8950 E., 2014/8357 K. No.lu kararı 
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Yol harcamalarına katılma paylarının tahsiline ilişkin programların bazılarını 

incelendiğinde, modül olarak satın alınan yazılım, çalışma yapılan bölgedeki bağımsız 

bölümlerin vergi değerini sistem içerisinden çekip dağıtımını yapmaktadır. İlçe 

belediyeler açısından bakıldığında bu bilginin elde edilmesi kolay iken büyükşehir 

belediyelerinde durum biraz daha farklıdır, büyükşehir belediyeleri emlak vergi 

kayıtlarını kendileri oluşturmadıkları için vergi değerini belirlemekte zorluk 

çekmektedirler. Ancak, bazı büyükşehir belediyeleri bunu kolay yoldan çözmektedir. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışma yaptığı alanda yol harcamalarına katılma 

payının tahakkukunu yapabilmek için gerekli olan vergi değerlerini bulmada ilçe 

belediyeye bir üst yazı ile başvurup taşınmazların vergi değerlerini cd ortamında 

istemektedir. Elde etmiş olduğu verileri sistemine kaydını yapmakta ve payın dağıtımını 

sağlamaktadır. Ancak, bazı büyükşehir belediyeleri bu yolu seçmeyip örnek 

uygulamadaki gibi arsa pay ve paydalarından yararlanarak ya da yukarıda ki büyükşehir 

belediyesi örneğinde olduğu gibi kendileri bir vergi değeri bulma yolunu seçerek yol 

harcamalarına katılma payını oluşturmaktadırlar. 

2002 yılı öncesine kadar asgari beyan üzerine kayıtların yapıldığı emlak vergisinde; 

birçok kaydın beyan edilen tutarda kaldığı ve aynı apartmanda aynı metrekare ve hisseye 

sahip olan bağımsız bölüm sahiplerinin farklı emlak vergisi ödemesi nedeniyle ve vergi 

değerinden kaynaklı diğer ödemelerdeki farklılıklardan dolayı olumsuzluklar 

yaşanmaktaydı. Bu olumsuzlukları kaldırmak, vergilendirmede kolaylığın ve basitliğin 

sağlanması amacıyla dört yılda bir alınmakta olan beyan esasının kaldırılması ve sadece 

vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde mükelleflerden bildirim 

alınmasını sağlamaya yönelik 9 Nisan 2002 tarihli 24721 sayılı Resmi Gazete’de 4751 

sayılı “ Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun” yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, vergilendirmede basitliği 

sağlamak amacıyla “Rayiç Bedel” yerine “Takdir Komisyonu”nca takdir edilecek arsa ve 

araziye ilişkin olarak tespit edilen birim değerleri ile bina metrekare normal inşaat maliyet 

bedelleri esas alınmak suretiyle bulunacak “vergi değeri”nin, emlak vergisi tarhına esas 

alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Yükümlülerin beyanları arasında o kadar 

büyük farklar oluşmuş ve o kadar çok düzeltme yapılmıştır ki sonunda yükümlüden beyan 

istemenin hem yükümlü hem de idare için maliyetinin ve sakıncasının faydasını aştığı 
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anlaşılmıştır. 4751 sayılı Kanun ile 2002 yılından itibaren geçerli olarak, yükümlünün 

beyanı sistemi kaldırılmıştır. Belediyeler beyan sisteminin kaldırılmasından sonra geçen 

süreçte alan çalışması yaparak kendi sorumluluk alanlarında bulunan tüm taşınmazlara 

ait verilerin güncellenmesi, kayıt altına alınmamış olanların tespiti, mevcut kayıtlarda 

bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için her bir taşınmazın fotoğraflanması, yerinde tespit 

formlarının düzenlenmesi ve toplanan bu verilerin bilgi sistemine güncellenerek girilmesi 

verimli olacaktır. Daha sonra, ilgili belediye, kendi imar müdürlüğünden bina metrekare 

birim cetvellerini sisteme atarak kullanım alanlarının düzeltilmiş şekliyle vergi değeri ve 

vergi değerine bağlı payların düzgün bir şekilde hesaplanmasını sağlayacaktır. Bu 

düzeltmeler neticesinde aynı metrekare alanını kullanan bağımsız bölümlerin birim 

bedelleri eşitlenmiş olacaktır. … İlçe Belediye örneğinde görüldüğü üzere emlak 

kayıtlarındaki vergi değerlerinin hiç biri birbirine uymamakta bu da vergi değerine bağlı 

vergi ve payların hesaplanmasında yanlışlığa, vergi adaletsizliğine sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada dikkat çekilmek istenen hususlardan biri de; yol harcamalarına katılma 

payının tahakkuk şeklini oluşturan “Vergi Değeri” kavramıdır. 31 Ağustos 1981 tarihli 

17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinde “vergi değeri deyimi” net bir şekilde 

anlatılmaktadır. Buna göre; “213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

kesinleşmiş değeri ifade eder” şeklindedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda vergi değeri 

kavramı 268’nci maddesinde “Vergi değeri, bina ve arazinin EVK’nin 29’uncu 

maddesine göre tespit edilen değeridir” şeklinde anlatmaktadır.  Bu hüküm ise EVK’nin 

29’uncu maddesine atıfta bulunur. Ayrıca, yol harcamalarına katılma payı bölümünde de 

belirtildiği üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelgesinde (Anonim 

2009) de net bir şekilde “emlak vergi değerinin tapu üzerindeki satış bedelinden değil, 

emlak vergi değeri üzerinden hesaplanması gerekir” şeklindeki görüşünü gözden 

kaçırmamak gerekmektedir.  
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5. SONUÇ 

Kuruluş amacı, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak ve sorumlu olduğu alan 

içerisindeki vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak olan, demokrasinin gelişmesinde etkisi 

büyük, tüzel kişiliği bulunan belediyelerin üstlenmiş olduğu görevlerin ne kadar kapsamlı 

olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Nitekim belediyelerin kuruluş, yetki ve 

görevlerine Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda ayrıntılı olarak 

belirtilmiştir. Günün gelişen gereksinimlerinin doğurduğu bir takım görevler de çeşitli 

zamanlarda çıkarılan kanunlar ile belediyelere yüklenmiş ve merkezi yönetimin yükü 

hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Türkiye’de belediyelere çeşitli görevler verilmekte ancak belediyeler verilen görevlerin 

gerektirdiği yetkilerden yoksun bırakılmaktadırlar. Belediyelerin başarılı olabilmesi için 

yerine getireceği hizmet ile ilgili yürütülebilir nitelikte karar ve uygulama yetkisini 

bünyesinde barındırması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile yerel özerkliği olmalıdır. Bu 

özerkliğin, özellikle mali açıdan olması, yapacakları hizmetlerde kaynak sıkıntısı 

çekmelerini önleyecek ve belediyelerin elini kuvvetlendirecektir. 

Hizmet talepleri artan ve çeşitlenen yerel halkın, sosyal hayat içerisinde daha fazla yer 

alan belediyelerden beklentileri gün geçtikçe artmıştır. Artan ihtiyaçların yerine 

getirilmesinde, gelirlerin sabit, yerel vergi ve harçların güncel değerlerin altında kalması, 

bunun yanında hizmet maliyetlerinin artması maddi anlamda belediyeleri sıkıntıya 

sokmaktadır. Kanun koyucu, yerel halka en yakın yönetim birimi olan belediyelerin, 

maddi kaynak yetersizliğinden ötürü sundukları hizmetleri fiyatlandırmalarına izin 

vermiştir. Çalışmanın konusunu teşkil eden yol harcamalarına katılma payı da bu tür 

hizmetlerdendir. 

Belediyeler, yerel kamu hizmetlerini ifa ederken, yaptıkları giderlere, bu hizmetlerden 

faydalananların da katılmalarını istemektedir. Ancak, bu katılım payının belirlenmesinde, 

sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerine uygun davranılması gerekir. Fakat uygulamada 

bazı belediyelerin bu ilkelere uygun olarak hareket etmedikleri ve bu nedenle yerel halk 

tarafından çok sayıda dava açıldığı görülmektedir (Rüzgaresen 2012). Yol harcamalarına 
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katılma payına ilişkin düzenlemeler ve uygulamaların irdelenmesi ile belirlenen sorunlar 

ve bunlara ilişkin öneri aşağıda sıralanmıştır:  

 Tespit zorluğu, zamanaşımına uğramış olma ihtimali, belediye gelirleri açısından 

taşıdığı hukuki sorumluluk riskleri ve muhtemel kamuoyu baskısı, bugüne kadar 

hiçbir uygulama yapılmamış olması dikkate alındığında, her ne kadar belediye 

gelirleri açısından olumsuz olsa da, yeni bir yasal düzenleme yapılarak, 6360 sayılı 

Kanun öncesi döneme ilişkin katılma payı alacaklarından vazgeçilmesi hususunun 

gündeme gelmesi yararlı olacaktır. Ancak, bu noktada siyasi iradenin karar ve 

sorumluluk üstlenmesi icap etmektedir. 

 Böyle bir yasa değişikliğinin söz konusu olmaması halinde bu çalışmada detaylı 

olarak incelendiği üzere, belediyelerin 6360 sayılı Kanun öncesi döneme ilişkin 

katılma paylarını, ilgili dönemdeki mülk sahiplerini tespit ederek tahsil yoluna 

gitmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; yasaya ilişkin tahsilat zaman aşımı süreleri de 

dikkate alınarak, belediyelerin gelir bölümünce zaman aşımına uğramamış 

dönemlerin tespit edilmesi, ardından bu dönemlerde yapılan yol çalışmalarına ilişkin 

bilgilerin ilgili birimden temin edilmesi, bundan sonra ise yol çalışması yapılan 

bölgelerde, söz konusu dönemler itibariyle mülk sahibi olan kişilerin tapu 

müdürlüklerinden tespitinin yapılması ve ardından nüfus müdürlüklerinden 

ikametgahlarının temin edilmesi uygun olacaktır. Bütün bu işlemlerden sonra ise 

tebligat işlemlerine başlanmalıdır. 

 Yapılacak bu tebligatlarda; konu katılım payına muhatap olan vatandaşların 

korunabilmesi ve idareye, Kamu Denetçiliği Kurumu’na, vergi mahkemelerine 

başvuruları da göze alınacak olursa gereksiz ve boşa işlem hacminin önlenmesi 

amacıyla; yapılan masrafları gösterir döküm, masrafları gösterir hesaplama şekli ile 

yol harcamalarına katılma payının hesaplanış şeklinin açıklaması ve bunların 

dışındaki diğer gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi ya da kurum internet 

sayfasında muhatap numarasıyla girildiği taktirde çevrimiçi borç ödeme linkinin 

içinde bilgilendirmede bulunulması gerekmektedir. 

 Bu çalışmada belirtildiği üzere BGK’nin 94’üncü maddesine dayandırılarak çıkarılan 

uygulama yönetmeliğinde öngörülen katılma payı hesaplama yöntemi BGK 

hükümleriyle uyumlu değildir. Bu çerçevede Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak 
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belediyelerin yapacağı hesaplamalar kanuna aykırı olacağından, Yönetmelik 

değişikliği yapılması ve BGK’ye uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

 Katılma payı hesaplamalarına esas emlak vergi değerinin mevzuata uygun olması 

amacıyla belediyelerin alan çalışması yaparak kendi sorumluluk alanlarında bulunan 

tüm taşınmazlara ait verilerin güncellenmesi, kayıt altına alınmamış olanların tespiti, 

mevcut kayıtlarda bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için her bir taşınmazın 

fotoğraflanması, yerinde tespit formlarının düzenlenmesi ve toplanan bu verilerin 

bilgi sistemine güncellenerek girilmesi gerekmektedir.  

 6360 sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği döneme ilişkin olarak kanunda belirtildiği 

üzere belediyelerin katılma payı alıp almama konusunda taktir yetkileri 

bulunmaktadır. Belediyelerin vergi koyamayacağı ve dolayısıyla bu hükmün 

Anayasa’ya aykırı olduğu hususuna ilişkin tartışmalar bir kenara bırakıldığında, bu 

döneme ilişkin olarak da çeşitli uygulama sorunları gündeme gelmektedir. Nitekim, 

kanunda her bir mali yıl için belediye meclislerinin o dönem için katılım payı tahsil 

edip etmeyeceklerine ilişkin bir karar almaları gerekip gerekmediği hususu 

belirsizdir. Her seçim döneminde siyasi endişelerle geçmişe dönük olarak katılım payı 

tahsil edilmesi yahut edilmemesi tartışmaları gündeme gelebilecektir. Bu durum 

belediyelerin bütçe çalışmaları, vatandaşların yasal yükümlülükleri açısından bilgi 

sahibi olmamaları gibi sorunlara yol açabilecektir. Bu çerçevede yeni bir yasal 

düzenleme yapılarak belediyelerin her bütçe dönemine ilişkin olarak meclislerinden 

katılım payı alıp almayacaklarına ilişkin bir karar almaları zorunlu kılınmalıdır. 

 Belediyelerin katılım payı alınıp alınmamasına ilişkin kararları bir etki analizi 

çerçevesine dayandırılarak verilmelidir. Bu etki analizinde belediyelerin borç 

durumları, potansiyel gelirleri, ilgili belediye sorumluluk alanlarının yol yenileme 

ihtiyaçları, bir sonraki dönemde yol yenileme çalışması yapılacak bölgelerin sosyo-

ekonomik analizleri, genel kamuoyu yoklamaları ve hassasiyetleri dikkate 

alınmalıdır. 

 Mevzuat ve uygulamada belirsizlik doğurabilecek bir diğer nokta ise; belediye 

meclislerinin bölgesel olarak katılma payı alıp almayacakları hususudur. Diğer bir 

anlatımla, belediye meclisinin bir sokak veya mahalle için katılma payı alınmasına 

karar verirken bir başka sokak veya mahalle için katılma payı almama kararı alması 

ihtimal dahilindedir. Nitekim uygulamada buna benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. 
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Böyle bir belirsizlik, uygulama birliğinin sağlanmaması, eşitsizlik, yerel yöneticiler 

açısından hukuki ve mali sorumluluk doğması gibi riskler doğurabilecektir. Bu 

nedenle bireysel ve bölgesel özellikler dikkate alınarak belirlenecek kriterlere göre 

sosyo-ekonomik haritaların oluşturulması ve buna uygun  mevzuat düzenlemelerinin 

yapılması yararlı olacaktır. 

Sonuç olarak, yol harcamalarına katılma payına ilişkin yasal çerçeve ve uygulama; hem 

mevcut hem de potansiyel eksiklik ve sorunlar göz önünde bulundurularak çalışmadaki 

öneriler doğrultusunda etkin, katılımcı, adil ve eşitlikçi bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu 

yolla katılımcı yönetim anlayışını benimsemiş olan belediyelerin mevzuata uyum 

seviyeleri ile yönetim kaliteleri ve kapasiteleri gelişerek demokratik, modern, sağlıklı ve 

istikrarlı belediye yönetimi hedefine ulaşılabilecektir. Buna ilave olarak belediyelerde 

harcamalara katılım payı hesaplama işlemleri başta olmak üzere belediye özgelirlerinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların rasyonel biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimlerde 

üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan uzmanların istihdam edilmesinin gerektiği ve başta imar ve 

şehircilik, emlak ve istimlak, mali hizmetler, etüd ve proje, fen işleri ve ilgili diğer 

birimlerin norm kadrolarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının 

istihdamına ilişkin olarak 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde düzenleme 

yapılmasının potansiyel avantajlarının çok yüksek olabileceğinin vurgulanması gerekli 

görülmektedir.  
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