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BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih Serdar DOĞAN 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Sanayileşme, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, ulaşım ve iletişim ile eğitim ve sağlık 

olanaklarının iyileşmesi gibi iletici ve çekici nedenlerle kentlerde hızlı bir yoğunlaşma 

yaşanmıştır. Buna paralel olarak belediyelerin görev ve sorumluluk alanları genişlemiş 

ve kent nüfusunun yerel hizmet talebinde önemli ölçüde artış olmuştur. Belediyelerin 

artan görev ve sorumluluk alanı nispetinde gelir kaynakları ile donatılmış olması, yerel 

hizmet sunumu kalitesi bakımından önemli görülmektedir. Belediyelerin gelir 

kaynaklarının artırılması ve gelir yönünden merkezi idareye bağımlılığın azaltılması 

için öz gelirlerin yükseltmesi gerekli görülmektedir. Bu çalışmada; belediyelerin öz 

gelirleri içinde önemli yer tutan; vergiler, harçlar, harcama katılım payları, emlak 

vergisi, çevre temizlik vergisi gibi gelirler ile 3194 sayılı İmar Kanunu uygulamasından 

kaynaklanan gelirleri ile belediyelere ait taşınmazlardan elde edilen gelirlerin yasal 

dayanakları, tahsil ediliş şekilleri, tahakkuk ve tahsilinde yaşanan sorunlar; hem genel 

olarak, hem de seçilmiş örnek olarak Bulancak Belediyesi çerçevesinde irdelenmiştir.   

Araştırma sonuçlarına göre ilçe belediyelerinin gelirlerinin önemli bir kısmını merkezi 

idareden aktarılan paylar oluşturmakta ve belediyelerin öz gelir oluşturma 

yeteneklerinin sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. Belediyelerin öz gelirler ile diğer 

kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin artırılması için belediye taşınmazlarının yönetimi 
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ve özellikle arsa, arazi ve bina vergilerinin yükseltilmesi özel önem taşımaktadır. Emlak 

vergi gelirlerinin artırılabilmesi için öncelikle vergiye esas arazi ve arsa değerlerinin 

piyasa değerlerine yaklaştırılması, cins değişikliklerinin izlenmesi, binaların vergiye 

esas sınıflarının rasyonelleştirilmesi ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi zorunludur. 

Gerek örnek olarak alınan belediyede, gerekse diğer ilçelerde emlak vergisine esas arazi 

ve arsa değerlerinin düşük düzeyde kaldığı, beyan dönemlerinde takdir edilen birim 

vergi değerlerinin piyasa gerçekleri ve imar uygulamaları ile uyumlu olmadığı ve 

önemli ölçüde vergi kayıplarının oluştuğu görülmektedir. Diğer yandan beyan esasına 

dayalı emlak vergisi tahsilatının vergi kaybına ve gecikmesine neden olduğu tespit 

edilmiş olup, belediyelerce oluşturulacak bina ve arsa envanteri ile re’sen beyan esasına 

dayalı emlak vergisi tahakkukunun gelir kaybını önlemeye katkı yapabileceği açıktır.  

Belediyelerde öz gelirlerin artırılması bakımından doğrudan taşınmaz satışı yapmak 

yerine kiralama ve üst hakkı tesisi gibi uygulamaların tercih edilmesi ve başta Avrupa 

Birliği Mali yardımları olmak üzere dış yardım ve kredilerden yararlanma düzeylerinin 

artırılması zorunlu görülmektedir. Belirtilen çalışmaların belediyelerde yapılabilmesi ve 

öz gelir kapasitesinin artırılabilmesi bakımından taşınmaz yönetimi sistemi, mali 

hizmetleri emlak ve kamulaştırma, imar ve şehircilik müdürlükleri başta olmak üzere 

ilgili bütün alanlarda gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdamına özel 

önem verilmesi ve bu yönde 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere mevzuatta 

düzenleme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Belediyelerde gayrimenkul geliştirme 

ve gayrimenkul yönetimi uzmanlarının istihdam olanaklarının artırılması ile 

belediyelerde kaynak geliştirme, proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması 

yoluyla yerel hizmet sunum hızı ve kabiliyetinin artırılmasının mümkün olabileceği 

gözlenmektedir.  

Haziran 2017, 105 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Belediye gelirleri, özgelirler, emlak vergisi, harcamalara katılım 

payı, taşınmaz gelirleri ve özgelir oluşturma politikaları  
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ABSTRACT 

Term Project 

THE RESOURCES OF MUNICIPAL INCOMES AND AN EVALUATION OF THE 

POSSIBILITIES OF INCREASING THE SHARE OF REAL ESTATE BASED 

INCOMES IN TOTAL REVENUES IN DISTRICT MUNICIPALITIES AND IN THE 

CASE OF BULANCAK MUNICIPALITY 

Fatih Serdar DOĞAN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

There has been a rapid concentration in cities due to appealing factors such as industrial 

and economic reasons, economic and technological developments, and the improvement 

of education and health facilities. Parallel to this, the municipalities have expanded their 

areas of duty and responsibility, and there has been a significant increase in the demand 

for local services for the urban population. The fact that municipalities are equipped 

with income sources in proportion to their increasing duty and responsibility areas is 

considered important for the quality of local service delivery. It is considered necessary 

for municipalities to increase their own-source revenues and decrease the dependency 

on the central government in terms of income. In this study, legal basis of income and 

incomes of municipalities, such as taxes, fees, spending contributions, real estate tax, 

environmental cleaning tax, etc., which are important in the own revenues of 

municipalities and the income derived from real estate belonging to municipalities, 

including forms of collection, problems in accrual and collection are examined both in 

general and in the framework of the Bulancak Municipality as a selected example.   

According to the results of the survey, a significant part of the income of district 

municipalities is constituted by shares transferred from the central administration and 

municipalities have a limited ability to generate their own-source revenues. The 

management of municipal real estate and, in particular, the increasing of land, land lot 
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and building taxes is of special importance in order to increase the incomes 

municipalities earn from their own and other sources. In order to increase real estate tax 

revenues, it is necessary to bring the tax base and land values closer to the market 

values, to monitor the type changes, to rationalize the tax base classes of the buildings 

and to increase the collection rates. It is observed both in the municipality taken as an 

example and in the other districts, land and land lot values forming the basis for real 

estate tax are at a low level, unit tax values assessed during declaration periods are not 

in line with market realities and development practices, and that significant tax losses 

have occurred. On the other hand, it has been determined that collection of real estate 

tax based on a declaration basis causes tax losses and delays, and it is clear that 

determination of taxes by the administration based on an inventory to be constructed by 

municipalities can contribute to preventing loss of tax revenues.  

In order to increase the own-source revenues of municipalities, it is considered 

necessary to prefer practices such as renting and establishment of right of superstructure 

and increase the level of benefiting from foreign aid and loans, especially the European 

Union Financial Assistance, instead of selling the properties directly. Special emphasis 

should be given to the employment of real estate development and management 

specialists in all related fields, especially real estate management systems; financial 

services real estate and expropriation departments; and zoning and urbanism 

departments in order to make the mentioned activities possible in municipalities and to 

increase the own-source revenues capacity and in this direction, there is a necessity to 

make regulations in the legislation, especially the Municipality Law No. 5393. It is 

observed that it is possible to increase the speed and capability of local service delivery 

by increasing the employment opportunities of real estate development and real estate 

management specialists in municipalities and increasing the resource development, 

project development and implementation capacity in municipalities.  

June 2017, 105 pages 

Key Words: Municipal revenues, own-source revenues, property tax, share of 

spending, real estate income and own-source revenue generating policies  
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1. GİRİŞ 

1.1 Konunun Önemi ve Amaçları 

TC 1982 Anayasası’nın 127’nci maddesinde mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir 

sağlanacağı hükmünü amir olup, bu çerçevede belediyelerin yeterli gelir kaynaklarına 

sahip olması, kaliteli ve yaygın hizmet sunumu için zorunluluk haline gelmiştir. Yerel 

ihtiyaçların karşılanması, kentsel hizmetlerin daha sağlıklı yerine getirilmesi, mahalli 

idarelerin finansman açısından güçlü olmasına ve mali sorunlarının giderilmiş olmasına 

bağlı bulunmaktadır. Özellikle kentlerde 1950 sonrası dönemde yaşanan değişim, 

kentsel hizmet üretiminden daha çok sorumlu olan yerel yönetimleri etkilemiş ve 

belediyelerin sorumluluğunu büyük oranda artırmıştır. Artan sorunlar ve sorumluluklar 

karşısında, mevcut görev, yetki ve mali kaynaklar yetersiz kalmış, gerekli yasal ve 

yapısal değişiklikler, yaşanan değişime aynı oranda ayak uyduramamışlardır (Yüksek 

2003). Özellikle belediyelerde, artan sorumluluklarına paralel, reel bir gelir artışı elde 

edilememiştir 

Kent yaşamındaki hizmetlerin çeşitliliğinin ve öneminin artması nedeni ile belediyelerin 

artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi, mali yapılarının sürekli olarak kuvvetlendirilmesi 

ve bütçe sisteminin sağlıklı oluşturulmasına bağlıdır. Ülkede artan refah ve kentleşme 

sürecine bağlı olarak yerel halkın hizmet gereksinimleri de artmakta ve doğal olarak 

artan yerel hizmetlerinin zamanında ve etkin olarak sunumunun yapılması açısından da 

belediyelerin gelirlerinin artırılması gerekmektedir.   

Yerel yönetimler, karar organları olan meclislerinin oluşumuna ve karar alma süreçleri 

olan meclis toplantılarına müdahale edilmeyen, bağımsız gelir kaynaklarına sahip, 

görevleriyle ilgili gelir kaynakları ile donatılan, yerel nitelikteki kamu hizmetlerini 

yerine getiren kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Yerel yönetimler her ne kadar bağımsız 

gelir kaynaklarına sahip olsa da, bazı gelir türlerinde merkezi idareye bağımlı durumda 

kalmakta ve mali özerkliğin sağlanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır (Kurtuluş 

2006, Türkoğlu 2009, Başaran ve Aydınlı 2011, Koyuncu 2012). Mahallin müşterek 

nitelikteki gereksinimleri arasında sayılan yol, altyapı, su, ulaşım, temizlik, imar gibi 
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birçok ihtiyacı karşılayan belediyeler, söz konusu hizmetlerin finansmanını kendi 

topladıkları vergiler, hizmet karşılığı aldığı ücretler, harçlar ve diğer gelir kaynakları ile 

genel bütçe gelirlerinden kendilerine ayrılan paylarla karşılamak zorunda kalmaktadır. 

Yerel toplumun ortak ihtiyaçlarının kaynakları israf etmeden, etkin ve verimli biçimde 

karşılanması, genel bütçeden yeteri kadar ödenek ayrılmayan belediyelerin, öz 

gelirlerinin güçlendirilmesi ve artan hizmetlerin maliyetlerine ile orantılı biçimde 

yükseltilmesi gerekmektedir. Ancak ilçe ve belde belediyelerinin gelir kaynaklarının 

oldukça kısıtlı olduğu ve bunun da yerel hizmet kalitesi ve yerel kalkınmanın yavaş 

gerçekleşmesine yol açtığı gözlenmektedir. Bu bakımdan çalışmada öncelikle genel 

olarak belediye gelirleri ve ülke düzeyinde durum analizi yapılmış ve ikinci kısımda ise 

örnek olarak seçilen Bulancak Belediyesi’nin gelirlerinin kaynaklarına göre dağılımı ve 

gelir sorunlarının analizi yapılmıştır. Belediyelerin gelirlerinin kaynakları veya edinim 

yolları ile gelirlerin tahsilinde karşılaşılan zorluklar, her bir gelir kaynağının toplam 

belediye gelirleri içinde payı ve özellikle öz gelir kaynaklarının düşük düzeyde 

kalmasının nedenleri, varsa mevzuatta gelir tahsilini zorlaştıran hususlar ve bunların 

çözüm yolları irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak belediyelerde öz 

gelirler içinde mülkiyet ve taşınmaza dayalı gelirlerinin artırılması olanakları incelenmiş 

ve bu çerçevede belediyelerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev 

ve yetki alanlarının tanımlanmasına olan gereksinim ortaya konulmuştur.   

1.2 Konunun Kapsamı ve Sınırlıkları 

Belediyelerin gelir kaynağını genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar ile 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde 

tahsil edilen gelirler oluşturmaktadır. Bunun yanında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

“Belediyenin Gelirleri” başlıklı 59’uncu maddesi belediyelerin gelir türlerini tek tek 

saymıştır. Ayrıca belediyeler, diğer kanunlardan kaynaklanan gelirler ile taşınır ve 

taşınmazların kira, satış veya başka suretlerle değerlendirilmesinden elde edilen gelir 

kaynaklarına sahiptir. 
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Açıklanan çerçevede bu çalışmada; belediye gelirlerinin yasal dayanağının olması 

zorunluluğu ve yasal dayanak olmadan hiçbir gelir türünün tahakkuk ve tahsilin 

yapılmasının mümkün olamaması nedeni ile konunun yasal yönleri mevzuat ve yargı 

kararları dikkate alınarak irdelenmiştir. Buna ilave olarak ilgili kanunlarda mükellefi, 

tahakkuku ve tahsili usulleri açıkça tanımlandığı halde, bazı belediye gelirlerinin 

tahakkuk ve tahsilinin yapılamama nedenleri de genel olarak ilçe belediyeleri ve 

Bulancak Belediyesi örneği çerçevesinde incelenmiştir. Belediye gelirlerinin ülke 

düzeyinde analizi ve değerlendirilmesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü’nün verileri ve Bulancak Belediyesi yönünden durum analizinin 

yapılmasında ise belediye mali kayıtları ve bütçe çalışmaları ile faaliyet raporları 

birlikte kullanılmıştır. Bunlara ilave olarak konu ile ilgili olarak daha önce yapılan 

çalışmalar, hazırlanan raporlar ve yargı kararlarından da faydalanılarak genelleme 

yapılması yoluna gidilmiştir.  

Araştırma sonuçları beş bölümde sunulmuştur. Çalışmanın önemi, amaç ve kapsamının 

tanımlandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde belediyelerin gelir kaynakları 

mevzuat yönünden kapsamlı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise ilçe 

belediyelerinin gelir kaynaklarının analizi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü verilerine göre değerlendirilmiş ve daha sonra Bulancak Belediye örneğinin 

özel olarak analizi yapılmıştır. Çalışmada Bulancak İlçesi ve İlçe Belediyelerinin gelir 

kalemlerinin analizi yapılarak gerek Bulancak Belediyesi örneğinde, gerekse ülke 

genelinde ilçe belediyelerinin kalemlerine öz gelir kapasitelerinin artırılması için 

alınması gereken temel önlemler ortaya konulmuştur. Araştırmanın temel çıktıları ve 

belediyelerde gelir artırmayı kısıtlayan başlıca sorun alanlarına yönelik alınması 

gereken önlemler ise sonuç bölümünde özet olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına 

göre ilçe belediyelerinin gelir kalemlerinin yeniden düzenlemesi ve öz gelirlerin 

artırılmasını kısıtlayan yasal düzenleme ve uygulamadan kaynaklanan başlıca sorunların 

tespiti yapılmış ve temel çözüm yaklaşımları ortaya konulmuştur. 
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2. BELEDİYE GELİRLERİ 

Öncelikle belediye gelirlerinin yasal bir dayanağının bulunması gerekmekte olup, yasal 

dayanağı olmaksızın hiçbir vergi, resim ve harcın tahakkuk ettirilmesi ve tahsil edilmesi 

mümkün bulunmadığının ifade edilmesi gerekmektedir. Belediye Bütçe ve Muhasebe 

Usulü Tüzüğü’nün 30’uncu maddesinde “yasal dayanak olmadıkça hiçbir vergi, resim 

ve harç salınamaz ve alınamaz” hükmü bulunup, aynı tüzüğün 33’üncü maddesinde 

“Belediyeye ait vergi, resim, harç ve benzeri gelirler kanuna dayanmadıkça ve yasal 

yetkisi bulunan memurlar tarafından tarh ve tahakkuk ettirilmedikçe tahsil olunamaz” 

hükmü tanzim edilmiştir. 

2.1 Belediye Gelirlerinin Türleri 

İl ve ilçe belediyelerinin gelirleri ve kaynaklarına göre dağılımın açıkça mevzuatta 

tanımlanmış olması gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 59’ncu maddesi ile 

belediye gelirleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:  

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

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay, 

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler, 

d) Taşınır ve taşınmazların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde 

edilecek gelirler, 

e) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet 

karşılığı ücretler, 

f) Faiz ve ceza gelirleri, 

g) Bağışlar, 

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

i) Diğer gelirler. 

 

5393 Sayılı Kanunu 59’ncu maddesi ışığında belediye gelirlerini beş ana madde halinde 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
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(i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan vergiler, harçlar, harcamalara 

katılma payları, ücretler ve madenlerden ve müze giriş ücretlerinden aktarılan paylar ve 

diğer öz gelirler, 

(ii) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınan bina, arsa ve arazi vergileri, 

(iii) İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı 

üzerinden ayrılan pay, 

(iv) Özel kanunlardan doğan gelirler, 

(v) Belediye Kanunu 59’ncu maddesinde sayılan taşınır ve taşınmaz malların kira, satış 

ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler ile her türlü girişim, iştirak 

ve faaliyetler karşılığı elde edilen gelirler. 

2.2 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Sayılan Gelirler  

Belediye gelirleri ile ilgili ilk düzenleme 1914 yılında Rüsumu Belediye Kanunu ile 

yürürlüğe girmiştir. Ancak 1924 yılında 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu 

ile yeni bir düzenleme yapılmıştır. Daha sonra 1948 yılında 5237 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu uygulamaya girmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1981 

yılında 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun uygulamasına son vererek yürürlüğe 

konulmuştur. 

Belediye Gelirleri Kanununda belediyeler için 6 adet vergi ve 13 adet harç sayılmıştır. 

Bu vergi ve harçların miktarlarını, kanunda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde kalmak 

koşuluyla, her yıl belirleme yetkisi belediye meclislerine verilmiştir. Ancak bu husus, 

Anayasa Mahkemesinin 19.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/175 Sayılı 

Kararı ile belediye meclislerinin vergi miktarını belirleyemeyeceği gerekçesi ile iptal 

edilmiştir. Böylelikle eğlence vergisinin alt ve üst sınırlarını belirleme yetkisi belediye 

meclislerinden alınmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin Kararından sonra, 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16’ncı maddesi ile 2464 Sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesinin (A) fıkrası “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en 
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az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları 

itibarıyla tayin ve tespit eder” şeklinde değiştirilerek daha önce belediye meclislerine 

verilmiş olan yetki, Anayasaya uygun şekilde Bakanlar Kuruluna verilmiştir
1
. 

2.2.1 İlan ve reklam vergisi 

Belediye sınırları ile 3194 sayılı İmar Kanunu 5’nci maddesi açısından, belediyelerin 

kontrol ve sorumluluk alanı içinde kalan mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve 

reklam, İlan ve reklam vergisine tabi tutulmuştur. İnsanları gönüllü olarak belirli bir 

davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa 

yönlendirmeye çalışmak reklam olarak ifade edilmektedir. İlan ve reklam vergisinin 

mücavir alanlarda da alınabilmesi bu alanlara belediye hizmetlerinin götürülmüş olması 

şartına bağlı değildir.  

2.2.1.1 İlan ve reklam vergisinin mükellefi 

İlan ve reklam vergisinin mükellefi, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde ilan ve 

reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kişilerdir. İlan ve reklamı 

başkaları adına gerçekleştirenler ve bu işi meslek edinenler de İlan ve reklam vergisini 

mükellefler adına belediyeye yatırmaktan sorumlu tutulmuşlardır. Kanuna göre Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yayınlanan ilan ve reklamlar, prospektüs 

ve tarifnameler, gazete ve dergi ilanları, genel ve katma bütçeli idarelerin, mahalli idare 

birliklerinin, siyasi partilerin yapacakları ilan ve reklamlar söz konusu vergiden muaf 

tutulmuştur. 

2.2.1.2 İlan ve reklam vergisinin konusu 

Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler 

yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır. İlan ve 

reklam vergisinin alındığı yerleri gösteren aşağıdaki çizelge sayılan 1, 2 ve 4’ncü 

                                                           
1
 19.05.2012 tarih ve 28297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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maddedeki ilan ve reklamların süresi 6 aydan, 3’ncü maddedeki ilan ve reklamların 

süresi ise bir haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır (Çizelge 2.1).  

Çizelge 2.1 2015 yılı ilan ve reklam vergisinin konu ve tarifesi  

İlan ve reklam vergisinin Konusu 

Verginin miktarı 

(TL) 
En az En çok 

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

yerlere            asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve    resim gibi sabit bütün 

ilan ve reklamların    beher metrekaresinden yıllık olarak 

20,00 100,00 

2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya    dışına konulan ilan ve reklamların 

beher    metrekaresinden yıllık olarak 
8,00 40,00 

3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine    gerilen, binaların cephe ve yanlarına 

asılan bez veya sair maddeler    vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki    ilan ve 

reklamların metrekaresinden haftalık olarak 

2,00 10,00 

4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve    reklamlardan her metrekare için 

yıllık    olarak 
30,00 150,00 

5.İlan 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 

2.2.2 Eğlence vergisi  

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri 

eğlence vergisinin konusunu oluşturmuştur. Eski Belediye Gelirleri Kanununda eğlence 

resmi olarak tanımlanmışken, yeni kanun ile vergi olarak tanımlanmıştır.  

2.2.2.1 Eğlence vergisinin mükellef ve istisnaları 

Eğlence vergisinin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Belediye Gelirleri Kanunu 19’ncu maddesinde vergiden muaf faaliyetler belirlenmiştir: 

(i) Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli 

idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri 
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tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve 

gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler, 

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

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

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

(iii) Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, 

orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler, 

(iv) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen müşterek bahis oyunları, 

(v) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, 

çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler, eğlence vergisinden muaf tutulmuştur. 

 

Sonuç olarak genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyelerin ve 

bunların kurdukları birliklerin düzenledikleri kazanç amacı gütmeyen faaliyetler, 

kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, sergi ve benzeri 

faaliyetler eğlence vergisinden muaf tutulmuştur. Bunun yanında internete bağlanma 

hizmeti veren, bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerinde 

“Kahvehane” veya “İnternet Kafe” yazılı yerlerin eğlence vergisi ile yükümlü 

tutulmamıştır. 

2.2.2.2 Eğlence vergisinin matrahı 

Mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olan eğlence vergisinin 

matrahı, biletli girilen bir yer olup olmamasına veya verginin konusunun müşterek bahis 

olmasına göre değişmektedir. Eğlence vergisinin matrahı; 

1- Biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan 

gayrisafi hasılat üzerinden (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan 

paralar dahil), 

2- Müşterek bahislerde, iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi 

düşüldükten sonra kalan tutar, 

3- Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, 

diskotek, kabare, danslık, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin 
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mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesine 

göre tespit edilen miktardır. 

 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu söz konusu 

verginin en az ve en çok miktarlarını gösterilen gruplar itibarıyla tayin ve tespit etmeye 

yetkili kılınmıştır
 
(Anonim 2015).  

2.2.2.3 Eğlence vergisinin oran ve tutarı 

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri 

ayrılan sınıflar üzerinden vergiye tabi tutulmuş ve biletle girilen yerler ile biletle 

girilmeyen yerler olarak ikiye ayrılmıştır.  

Çizelge 2.2 Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde vergi oranları  

Eğlencenin Türü ve Alanı 

Kanuni Tarife 
Grup/Harcın Tutarı 

(TL) 

En Az 

(TL) 

En Çok 

(TL) 
1 2 3 4 

Bar, pavyon, 

gazino, gece 

kulübü, taverna, 

diskotek, kabare, 

dansing gibi 

eğlence yerlerinde 

çalışılan her gün 

için 

50 m²’ye kadar 5 100 
   

 

51m²-150 m² arası 5 100 
   

 

151 m²-300 m² arası 5 100 
   

 

301 m²’den yukarı 5 100 
   

 

4 yıldızlı otelde 5 100 
   

 

5 yıldızlı otelde 5 100 
   

 

Bilardo ve masa 

futbolu salonları 

gibi eğlence 

yerlerinde çalışılan 

her gün için 

25 m²’ye kadar 5 100 
   

 

26 m²-50 m² arası 5 100 
   

 

51 m²-100 m² arası 5 100 
   

 

 101 m²-200 m² arası 5 100 
   

 

201 m²’den yukarı 5 100 
   

 

Yerli ve yabancı film göstermelerinden toplanan meblağın % 75’i sinema ve müzik 

sanatını destekleme adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına 

yatırılmaktadır. Yüksek bir meblağ oluşturmayan eğlence vergisi çizelge 2.2’ de 

gözüktüğü üzere, bar, pavyon ve bilardo salonu gibi yerlerden bu salonların yüzölçümü 

üzerinden alınmakta iken film gösterileri, spor müsabakaları, müşterek bahisler, sirk ve 
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lunapark gibi yerlerden giriş ücreti üzerinden %5 ila %20 oranları arasında tahakkuk ve 

tahsili yapılmaktadır. (Çizelge 2.3).  

Çizelge 2.3 Biletle girilen eğlence yerlerinde vergi oranları 

Vergi Alanı Vergi Oranı 

Yerli film göstermelerinden % 10 

Yabancı film göstermelerinden % 10 

Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunundan % 0 

Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden % 10 

Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden % 20 

Müşterek bahislerde % 5 

 

2.2.2.4 Eğlence vergisinin ödenmesi 

Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedeline eklenerek, belediye tarafından özel 

damga konulması sırasında tahsil edilir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi, o ayı 

takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye mükellef tarafından 

beyanname ile bildirilir ve ödenir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde her aya ait 

vergi, o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır. 

2.2.3 Haberleşme vergisi 

Haberleşme vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksmili ve data ücretlerini tahsil eden 

Posta Telgraf Telefon İdaresidir. Verginin mükellefi telefon, teleks, faksmili ve data 

ücretlerini tahsil eden kuruluştur. 

2.2.3.1 Haberleşme vergisi matrah ve oranı 

Verginin matrahını, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç kalmak üzere tahsil edilen 

ücretler oluşturmaktadır. Oluşturulan bu matraha gider vergileri dahil edilmemektedir. 

Haberleşme vergisi’nin oranı %1’dir. Genel ve katma bütçeli kurumlar ve mahalli 

idareler ile bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksmili ve data ücretlerinden de 

vergi alınmamaktadır. 
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2.2.3.2 Haberleşme vergisi beyanı ve ödenmesi 

Haberleşme vergisi ilgili belediyeye, tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir 

beyanname ile bildirilmekte ve aynı süre içinde ödenmektedir.  406 sayılı Telgraf ve 

Telefon Kanunu geçici 3’ncü maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 

Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, hizmet alanları Türk 

Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel 

Müdürlüğüne yapılmış sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla adı geçen şirket 

dışında  telefon, teleks, faksimili ve data hizmetlerini veren ve ücretlerini alan 

işletmeciler verginin mükellefi durumunda değildirler. 

Yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu verginin mükellefini, Posta, Telgraf ve 

Telefon İşletmesi olarak belirlemiş ise de, arama bazında taşıyıcı seçimi yöntemi ile 

uzak mesafe hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin telefon tahsilat 

bedelleri üzerinden haberleşme vergisinin alınacağı 06.06.2008 tarihli Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığının özelgesi ile açıklanmıştır. Dolayısıyla Türk 

Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin, yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından verilen 

telefon hizmetleri nedeniyle yaptığı telefon tahsilat bedelleri üzerinden haberleşme 

vergisi alınmaktadır. 

2.2.4 Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 

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

havagazı tüketim vergisine tabi tutulmuştur. Bu sınırlar dışında tüketilen elektrik ve 

havagazı vergiye tabi değildir. Belediye Gelirleri Kanunu 104’ncü maddesi mücavir 

alanlarda elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınabilmesini, bu alanlara belediye 

hizmetlerinin götürülmüş olması şartına bağlamıştır. Havagazından maksat, ısınma ve 

aydınlatma maksadıyla kullanılmak üzere kömürden üretilen gaz yakıttır. Havagazı 

fabrikası denilen üretim ve depolama tesislerinde üretilir. Bu hizmetlerin kapsamını da 

2 ve 12 seri no’lu Belediye Gelirleri Genel Tebliğinde belirlemiştir. Buna göre: mücavir 

alanlarda elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınabilmesi için, belediyelerce taşıtların 

mahallin özelliklerine göre gidebileceği yolun yapılmış ve bakıma alınmış olması, temiz 
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ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunması şartı aranmıştır. İlgili belediyeler 

kendi mücavir alan sınırlarına dahil olan mahalleleri elektriği veya havagazının 

dağıtımını yapan kuruluşlara bildirerek verginin tahakkuk ettirilmesini sağlar. 

2.2.4.1 Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellef ve sorumlusu 

Elektrik ve havagazını tüketenler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Elektrik enerjisini 

tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar bu verginin tahsilinden ve ilgili 

belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Yine organize sanayi bölgeleri içinde 

elektrik ve havagazını temin eden kuruluşlar, verginin tahsilinden ve belediyeye 

yatırılmasından sorumludurlar. 

2.2.4.2 Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin istisnaları 

Mevzuatta açıkça elektrik ve havagazı tüketimi üzerinden alınacak vergi ile istisnalar 

açıklanmış olup, bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen: 

- Hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, 

- Rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, 

- Doğum ve çocuk bakımevleri, 

- Kreşler, 

- Sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları, 

- Düşkünler evi, yetimhaneler, 

-  Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait 

çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri; gibi sosyal yardım kuruluşları, 

2.  Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan: 

- Mescit, 

- Cami, 

- Kilise,  

- Havra gibi ibadethanelerde 

3.  Milletlerarası: 
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- Panayır, 

- Sergi ve fuarlarda, 

- Bunların giriş yerlerinde, 

- Mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda, 

4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseseleri 

elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulmuştur.                                                    

Üstte sayılan istisnalara ilave olarak 2009 yılında yayınlanan tebliğ ile elektrik üretimi 

yapıp, bu elektriği kendi tesisinde tüketen işletmeler bu vergiden istisna tutulmuştur 

(Anonim 2009). Ancak işletme bu elektriği tesisi dışında kullanır ya da satarsa istisna 

uygulanmamaktadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34’ncü maddesinde  “Belediye sınırları ve 

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

vergisine tabidir” ifadesi ile vergi konusu yer aldığından dolayı, doğalgaz 

tüketimlerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisinin alınması mümkün değildir 

(Anonim 2008). Yine Danıştay Dokuzuncu Dairesinin aldığı bir kararda; doğalgazın 

kullanım amacı bakımından havagazı ile iş değer olarak düşünülmesi mümkün 

bulunmadığından, hava gazı tüketim vergisine tabi tutulamayacağı kararına varılmıştır 

(Anonim 1994). 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, belediyenin kamu hizmetine 

ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların 

inşa ve kullanımlarının katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, 

resim, harç, katılım payı ve katkı paylarından muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir. 

Ancak Belediye Kanununda kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen 

taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımlarına yönelik resmi daire ve ticarethaneleri 

vergi konusundan muaf tuttuğundan, belediyelere ait diğer resmi daire ve 

ticarethanelerin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf tutulması Gelir İdaresi 

Başkanlığının Özelgesi ile mümkün bulunmamıştır (Anonim 2010). 
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2.2.4.3 Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin matrahı 

Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan elektrik ve havagazı abonelerinden 

alınan vergi türü olup havagazı vergisi belli bir oranda alınırken, elektrik vergisi 

kullanım maksadına göre değişen oranlar üzerinden vergilendirilmektedir. Bu vergi türü 

ile belediyelere gelir sağlanması amaçlanmıştır.  

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranı %5 olarak belirlenmiştir. Bu oran ticari ve 

sınai ve haberleşmeye yönelik elektrik tüketiminde satış bedeli üzerinden %1 alınarak 

düşük tutulmuştur (Çizelge 2.4). 

2.2.4.4 Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahakkuk ve ödenmesi 

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi 

takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı 

bulundukları vergi dairesine beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlüdürler. 

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi 

zorunludur. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğuna uymayan 

mükelleflere, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesi gereğince özel 

usulsüzlük cezası kesileceği açıklanmıştır. 

Çizelge 2.4  Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranı 

VERGİNİN KONUSU VERGİNİN ORANI  (%) 

İmal  

İstihsal,  

Taşıma,  

Yükleme boşaltma,  

Soğutma, 

Telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde 

tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden 

%1 

(a) Bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin 

satış bedeli üzerinden 
%5 

Havagazının satış bedelinden %5 
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2.2.5 Yangın sigortası vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için 

yapılan yangın sigortaları ve dolayısıyla alınan primler yangın sigortası vergisinin 

konusunu teşkil etmektedir.  

2.2.5.1 Yangın sigortası vergisinin mükellefi,  matrah ve oranı 

Yangın sigortası vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir. Verginin mükellefi 

sigorta şirketleri olmakla birlikte yüklenicisi menkul veya gayrimenkullerini sigorta 

ettiren kişi olmaktadır. 

Yangın sigorta vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla 

alınan primlerin tutarıdır. Yangın sigortaları prim tutarı ise sigorta şirketlerince serbest 

piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Yapılan bu sigorta bedelinden 

%10 oranında yangın sigorta vergisi alınmaktadır. 

2.2.5.2 Yangın sigorta bedelinin tespiti 

Yangın sigortasının bedeli binalar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl 

belirlenen yapı yaklaşık maliyeti birim fiyatları kullanılarak elde edilen yapı değeri ile 

eşyaların rayiç değerlerinin toplanması suretiyle bulunmaktadır. Sigortacı ile sigortayı 

yaptıran kişi değer konusunda anlaşamaz iseler bilirkişilerce değer tespiti yapılacağı 1 

Ocak 1993 tarihli yangın sigortası genel şartlarında ifade edilmiştir. Genel şartlarda 

bilirkişinin hangi şartları taşıyacağı belirtilmemiştir. Yalnızca sigorta bedeline yapılan 

itirazlarda bilirkişilerin uzmanlıkları sorgulanabilmekte, fakat burada da yine uzmanlık 

ölçülerinin ne olacağı belirtilmemiştir. 

Yangın sigorta genel şartları ile binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, 

kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit 

tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı 

tamamlayan şeyler ile temeller ve istinat duvarları ile bahçe ve çevre duvarları, 
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rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi 

şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta bedelinin kapsamı içine alınmıştır. 

Ayrıca sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmayarak sadece taşınmazın 

veya taşınır malların kıymeti dikkate alınmıştır.   

2.2.5.3 Yangın sigorta vergisinin beyan ve ödenmesi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44’ncü maddesi gereği vergiye tabi 

muamelelerin ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye 

yangın sigorta vergisi beyannamesi ile beyanda bulunarak ödenmesi gerekmektedir 

(Şekil 2.1). Mükelleflerin bağlı bulundukları belediyenin tespitinde, yangınla ilgili 

hizmetleri yürüten belediye esas alınmaktadır. Yangın sigortası vergisinin, yangınla 

ilgili hizmeti yürüten belediyeye, diğer bir ifade ile hizmeti büyükşehir belediyesi 

yürütüyorsa söz konusu verginin bu belediyeye, ilçe belediyesi yürütüyorsa ilçe 

belediyesine ödenmesi gerekmektedir (Başaran ve Aydın 2011). 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince, vergilendirme 

dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primler, iptalin vuku 

bulduğu döneme ait matrahtan indirebilecekleri hükmü yer almaktadır. 

2.2.6 Çevre temizlik vergisi 

Türkiye’de hızlı nüfus artışı ve gelişen sanayileşme ile plansız şehirleşme ve halkın 

sosyal ve ekonomik durumlarındaki değişikliklere paralel olarak, atık üretimindeki 

artışlar, önemli çevre problemlerini beraberinde getirmiştir. 

Günümüz koşullarında küçük büyük birçok mahalli idarenin karşılaştığı en önemli 

çevre sorunlarından biri de evsel katı ve sıvı atıkların bertaraf edilmesi işidir. Bu 

atıkların değerlendirilmesi ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Bu problemler belediyelerin uygulayacağı katı atık yönetimi sistemi ve arıtma tesisleri 

ile çözülebilmektedir. Bu maksatla belediyeler katı ve sıvı atıkların toplanması ve 

bertaraf edilmesi için hizmetten yararlananlardan çevre temizlik vergisi almaktadır.  



17 

 

 

Şekil 2.1 Yangın Sigorta Vergisi Beyannamesi örneği 

İşyerleri ve konutlar, çevreye verdikleri zararları telafi edilmesi veya tazmini için vergi 

ödemek zorundadır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 

belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde 

kullanılan binaların çevre temizlik vergisi bildirim düzenlenerek ödenmektedir (Şekil 

2.2). Bu vergi yerel yönetim toplam ve özgelirleri içinde önemli bir yer tutmamaktadır.  
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Şekil 2.2 Çevre temizlik vergisi beyanname örneği 
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2.2.6.1 Çevre temizlik vergisi mükellefi 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi, binaları her ne sıfatla ve şekilde olursa olsun 

kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Binalardan kasıt, yapıldığı madde ne olursa olsun, 

gerek karada gerek su üzerindeki yapıları ifade eder. Konutların vergilendirilmesinde, 

kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi 

olup, adlarına su bedeli ile birlikte çevre temizlik vergisi tahakkuk etmektedir. 

Çevre temizlik vergisinin mükellefi binaları kullanan gerçek ve tüzel kişiler 

olduğundan, binaları kullananların kiracılar olması halinde çevre temizlik vergisinin 

kiracılar tarafından ödenmesi gerekmektedir. Binanın boş bulunması halinde ise çevre 

temizlik vergisi alınmamaktadır (Anonim 2009). 3914 sayılı İmar Kanunu uyarınca 

çevre temizlik vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi için, verginin konusunu 

teşkil eden belediye hizmetlerinin (evsel katı atık toplama hizmeti, atık su ve 

kanalizasyon hizmeti) bu mahallerde yerine getirilmesi şartı aranmıştır. 

2.2.6.2 Çevre temizlik vergisine tabi olmayan binalar 

Çevre temizlik vergisine tâbi olmayan binalar aşağıda sayılmıştır: 

- Genel ve katma bütçeli idareler, 

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

- Darülaceze, üniversiteler ve benzeri kuruluşlar ve tarafından kullanılan binalar, 

- Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, 

- Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, 

- Korumalı işyerleri ile umuma açık ibadet yerleri, 

- Karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin 

ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri 

tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi tutulmamıştır. 
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2.2.6.3 Çevre temizlik vergisinin bildirimi 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk 

ettirildiğinden, konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere veya büyükşehir 

belediyelerinden su ve kanalizasyon idarelerine çevre temizlik vergisi mükellefliği için 

ayrıca bildirim verilmemektedir. Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan 

ancak belediyenin tesis etmiş olduğu su şebekesini kullanmayan konut malikleri, 

binalarını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vermek 

zorundadırlar. 

2.2.6.4 Çevre temizlik vergisinin tahakkuk ve ödemesi 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınarak, su faturası ile 

birlikte ödenmektedir. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ilişkin çevre 

temizlik vergisi, binaların grupları itibariyle belediyelerce en son intibak ettirildikleri 

derecelere ait tarifedeki tutarlar üzerinden ilgili yılın Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk 

ettirilir. İlk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci taksiti Kasım ayı içinde ödenir. 

2.2.6.5 Çevre temizlik vergisinde bina grupları 

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çevre temizlik vergisi uygulamasına esas 

olan bina grupları aşağıdaki listede yer alan öğrenci sayısı, yatak sayısı, koltuk sayısı, 

personel sayısı gibi kriterlere göre tespit edilmektedir (Çizelge 2.5). Buna göre Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bina grupları tespit edildikten sonra, belediye meclislerince bina 

grupları itibariyle mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri dikkate 

alınarak binaların derecelere intibakı yapılıp, bu dereceler üzerinden çevre temizlik 

vergisi hesaplanmaktadır. Konutların derece intibaklarında, m² ölçüsü, bulunduğu 

mahalle, çok katlı veya müstakil bina olması gibi hususlar göz önünde 

bulundurulmaktadır. Tanımlı derecelere isabet eden vergi tutarları Ocak ayının ilk 

gününden itibaren bir ay süresince ilan edilmesi gerekmektedir. 1ton/gün ve daha fazla 

evsel atığı olan işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, birinci grup bina olarak 

değerlendirilir. Atıklarını arıtma, geri kazanma veya imha tesisi olan ve bu tesisleri 
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faaliyette bulunan binalar, bu durumları belgelendirilmek şartıyla iki alt bina grubunda 

değerlendirilir. 

Çizelge 2.5 Çevre temizlik vergisi uygulamasına esas bina grupları 

 

 

BİNA 

GRUPLARI 

1-Öğrenci sayısı: 
(Okul,yurt,kreş,dershane, 
kurs,eğitim merkez, 

anaokulu, yuva vb. 

eğitim ve öğretim 
faaliyeti yapılan 
binalar). 
 

2-Yatak 

kapasitesi: 
(Konaklama 

tesisleri 
İle  hastaneler 
ve diğer 

yataklı sağlık 

tesislerine ait 
binalar). 

3-Kullanım 

alanı (m2): 
a) Her türlü 

yeme, içme 

ve eğlence 
yerleri. 

3- Kullanım alanı: 

b)Daimi surette 
faaliyet gösteren 

lunapark, panayır, 

fuar, stadyum, 
hipodrom, spor 

salonu gibi yerler ile 

eşya depolamaya 
mahsus olan yerler. 

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.) 

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 9-4 

VII.GRUP 20’den az - - 500’den az 
100’den 

az 

3 ve daha az, 

konutlar 

2.2.6.6 Konutlara ait çevre temizlik vergisi 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp 

başına büyükşehir belediyelerinde 2015 yılı için 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş 

olarak tahakkuk ettirileceği Belediye Gelirleri Kanunu’nun Genel Tebliğinde ifade 

edilmiştir. Bu değer her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmektedir. Diğer 

taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını 

belediye veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis 

edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, ilgili 

tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait 

tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilerek tahsilatı yapılmaktadır. 
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 2.2.6.7 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir 

belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıda verilen tarifelere 

göre uygulama yapılmaktadır (Çizelge 2.6). İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara 

ait çevre temizlik vergisi tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu 

tutarın belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate 

alınmamakta olup, gerek işyerlerinden alınan, gerekse mesken olarak kullanılan 

binalardan alınan çevre temizlik vergisinin toplam belediye gelirleri içindeki payının 

düşük düzeyde kaldığı ve bu düzeydeki gelir ile katı atık ve atıksu arıtma tesislerin 

kurulması ve işletilmesinin mümkün olamayacağı vurgulanmalıdır.  

2.2.6.8 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde işyeri ve diğer şekilde 

kullanılan binalara uygulanacak çevre temizlik vergisi 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere ait 2015 yılı için uygulanacak olan çevre 

temizlik vergisi tarifesi, tanımlanan gruplara ayrılmak suretiyle ve derecelendirmiş 

olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Çizelge 2.6). Mevcut çizelgede binaların 

dereceleri ve gruplarına göre yıllık vergi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.   

Çizelge 2.6 Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan 2015 yılı 

çevre temizlik vergisi 

Bina 

Grupları 

 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları  

(TL) 

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

1. Grup 2.500 1.900 1.600 1.300 1.100 

2. Grup 1.600 1.200 970 770 660 

3. Grup 1.100 800 660 500 400 

4. Grup 500 400 300 250 190 

5. Grup 300 250 170 160 130 

6. Grup 160 130 88 77 55 

7. Grup 55 44 31 26 20 
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2.2.6.9 Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi 

2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, Büyükşehir 

Belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik 

vergisi tutarına %25 oranında ilave yapılarak uygulanmaktadır (Çizelge 2.7). 

Çizelge 2.7 Büyükşehir belediyeleri için 2015 yılı çevre temizlik vergisi tarifesi 

Bina 

Grupları 

 

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları 

 (TL) 

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

1. Grup 3.125 2.375 2.000 1.625 1.375 

2. Grup 2.000 1.500 1.212 962 825 

3. Grup 1.375 1.000 825 625 500 

4. Grup 625 500 375 312 237 

5. Grup 375 312 212 200 162 

6. Grup 200 162 110 96 68 

7. Grup 68 55 38 32 25 

2.2.6.10 İndirimli Çevre temizlik vergisi uygulaması 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44’ncü maddesinin 12’nci fıkrası Bakanlar Kurulunun, 

işyerleri ve diğer şekilde kullanılan bina gruplarını belirlemeye ve çevre temizlik vergisi 

tutarlarını, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar 

indirmeye ve yarısına kadar artırmaya yetkili kılmıştır. Bu hüküm altında 2005/9817 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç 

olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan 

belediyelerde çevre temizlik vergisi %50 indirimli uygulama imkanı sağlanmıştır. 

2.2.6.11 Atık su bedeli 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde belediyelere 

atık suyu uzaklaştırma görevi verilmiş ve bu hizmetin karşılığında da atık su bedeli 

tahsil etme hakkı verilmiştir. Konuyla ilgili İskenderun Belediye Meclisi 16.10.2006 

tarihinde tüketilen su miktarına göre çevre temizlik vergisinden farklı olarak kanal 

kullanım ücreti alınmasına karar vermiştir. Kanal kullanım ücreti hizmetten 
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yararlananlar tarafından İdare Mahkemesine götürülmüştür. İdare Mahkemesi Belediye 

Gelirleri Kanununa 3914 sayılı Kanun’un mükerrer 44’ncü maddesiyle eklenen ve 

“çevre temizlik vergisi” başlığını taşıyan madde içinde atık su ile ilgili ücretlerin çevre 

temizlik vergisinin su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılacağı 

kaziyesine göre meclis kararını iptal etmiştir. Ancak Danıştay 8’nci dairesi 2012/8229 

sayılı Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanun’u 15 (d) ve (e) maddelerinin, belediyelere 

atık suyu uzaklaştırma görevini verdiğini, bu hizmetin karşılığı olarak da atık su bedeli 

tahsil edebileceklerini açıkça düzenlendiğinden dolayı İdare Mahkemesinin Kararı’nı 

bozmuş ve kanal kullanım ücretinin tahsil edilebileceği hükmüne varmıştır (Anonim 

2012).       

2.2.7 İşgal harcı 

Harç, kamusal güce dayalı olarak kamusal harcamaların finansmanı için; fertlerin özel 

menfaatlerine ilişkin, kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında 

yapılan ödemelerdir. “Harcı vergiden ayıran en önemli özellik, harcın karşılığının 

olmasıdır” (Berk 1999). Dolayısıyla harç isteğe bağlı bir ödeme olup, vergi gibi zorunlu 

bir ödeme türü olmadığından ötürü, kamu gelirleri içinde vergiye göre daha az bir paya 

sahiptir. 

2.2.7.1 İşgal harcının konusu 

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinde satış yapmak 

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

etmek, işgal harcına tutulmuştur: 

- 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, 
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- 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). 

 

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri, harç ödeme mükellefiyetini kaldırmaz. Yine 

sayılan madde metinlerinden anlaşılacağı üzere umuma ait yerlerden bir kısmının geçici 

olarak işgali halinde işgal harcı tahakkuk ve tahsilatı yapılmaktadır. 

2.2.7.2 İşgal harcının istisnaları 

İşgal harcı uygulamasının başlıca iki istisnası bulunmakta olup, bunlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:  

1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların 

teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri, 

2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen 

yerlerin bu taşıtlarca işgalleri İşgal harcının istisnalarını oluşturmaktadır. 

2.2.7.3 İşgal harcının matrah ve tarifesi 

İşgal harcı tarifesi İçişleri Bakanlığının görüşü, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca tespit edilir. İşgal harcı belediyenin yetkili memurlarınca, alt ve üst 

limiti Bakanlar Kurulunca belirlenen tarife üzerinden, makbuz karşılığında tahsil 

edilmektedir (Çizelge 2.8). İşgal harcının matrahı: 

1. Pazar veya panayır yeri, meydan, mezat yerlerinin mal ve hayvan satıcıları tarafından 

işgali, yol, meydan, pazar, iskele gibi umuma ait yerlerin işgalinde metrekare veya 

hayvan adedi, 

2. Motorlu kara taşıtlarının işgalinde ise taşıt adedidir. 
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2.2.7.4 Sürekli işgal bu harcın konusunu oluşturmaz 

Konu ile ilgili olarak örnek bir özelgeyi ele alırsak; cadde, sokak, park gibi nüfusun 

yoğun olduğu yerlere bankaların yerleştirdiği Otomatik Para Ödeme Makineleri 

(Automatic teller machine-ATM) üzerinden alınan işgal ücretleri çelişki oluşturmuş ve 

yargıya intikal etmiştir. Belediye Gelirleri Kanunu 52’nci maddesi hükmüne göre işgal 

harcının alınabilmesi için, Kanunun anılan maddesinde sayılan yerlerin satış yapmak 

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

işgal edilmesi gerekir (Anonim 2007). 2464 Sayılı Kanunun 52’nci maddesinin 2’nci 

bendinde yer alan hüküm sadece geçici işgallerin harca tabi olacağını ifade ettiğinden, 

para ödeme makinelerinden işgal harcının alınmayacağı açıkça dikkati çekmektedir.  

Çizelge 2.8 2015 yılı Bakanlar Kurulu işgal harcı alt üst limitleri 

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer 

Kanuni Tarife 
Grup / Harcın 

Tutarı 

(TL) 
En Az 

(TL) 

En Çok 

(TL) 
1 2 3 4 

1. 52’nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı 

işgallerde beher metrekare için günde 
0,50 2,50     

2. 52’nci maddenin 

(1) numaralı bendinde 

yazılı hayvan 

satıcılarının 

işgallerinde 

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan 

başına 
0,50 2,50     

b) Satışı yapılan büyükbaş 

hayvan başına 
1,00 5,00     

3. 52’nci maddenin 

(3) numaralı bendinde 

yazılı işgallerde 

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

b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde 

beher saat için 
0,50 2,50     

 

Belediyelerin 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine istinaden harç veya katılma payı 

konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için 

belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkün 

bulunmaktadır. Bu nedenle, belediye mülkleri dışındaki özel veya kamusal mahallerde, 

malikler veya ilgili kurumlardan bedelleri karşılığı kiralama yapılmasının veya taraflar 

arasında protokol yapılmak suretiyle sözü edilen yerlerde kurulan ATM’lerden 

belediyelerce işgal harcının alınması mümkün olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
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özelgesi ile belirtilmiştir. Yine belediyelerde çokça tekrarlanan yanlış bir uygulama ise 

belediye taşınmazlarının işgal harcı alınması suretiyle kiraya verilmesidir. Belediyeler 

taşınır ve taşınmazların kiralanmasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale 

yapmak suretiyle işlem yapması gerekmektedir. 

2.2.8 Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı 

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları, belediyelerce izne bağlı işyerlerine 

ruhsat verilmesi, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcına tabi kılınmıştır. 1924 tarih ve 

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilerden bu 

harç alınmaktadır. 

2.2.8.1 Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının mükellefi ve dönemi  

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının mükellefi, kendisine tatil günlerinde çalışma 

ruhsatı verilen gerçek ve tüzel kişidir. 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nda müstesna 

tutulmayan işyerleri belediyeden izin alıp, makbuz karşılığında peşin olarak harcını 

ödemek suretiyle tatil günlerinde çalışabilmektedir. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı 

talep etmeyen gerçek ve tüzel kişilerden bu harç alınmamaktadır. Tatil günlerinde 

çalışma izninin geçerliliği, kullanılacağı takvim yılı ile sınırlıdır. Yıl içinde işin terk 

edilmesi halinde, harcın miktarı çalışılan süreyle sınırlı kalmaktadır. Diğer bir ifade ile 

yıl içinde mükellefiyet başlar ya da sona ererse, çalışılan süre kadar harç tahakkuk 

edilmektedir. 

2.2.8.2 Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının tarifesi 

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az, 800 

TL’den çok olmamak üzere Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ncı maddesine göre 

mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve farklılıklar göz önünde tutularak ilgili 

belediye meclisinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir (Çizelge 2.9). 
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Çizelge 2.9 2015 yılı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı limitleri 

İşyerinin Türü ve Alanı 

Kanuni Tarife 
Grup/Harcın Tutarı 

 (TL) 

En Az  

(TL) 

En Çok 

 (TL) 
1 2 3 4 

25 m²’ye kadar 20 800 
   

 

26 m²-100 m² arası 20 800 
   

 

101 m²-250 m² arası 20 800 
   

 

251 m²-500 m² arası 20 800 
   

 

501 m²’den yukarı 20 800 
   

 

2.2.8.3 Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının istisnaları 

Vapur, tramvay, su, elektrik, telefon şirketleri, tiyatro ve sinemalar, lokantalar gibi 

işletmeler 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda sayılarak bu harçtan istisna 

tutulmuştur.  

2.2.9 Kaynak suları harcı 

2464 Sayılı Kanunun 64’ncü maddesine göre, özel kaplara doldurulup satılacak olan 

kaynak suyu, içme suyu ve işlenmiş içme suyu belediyeler tarafından denetlenerek 

hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, 

kaynak suları harcına tabi tutulmuştur. Bu harç ile kaplara konulan kaynak sularının 

belediyelerce denetlenmesi amaçlanmıştır. Kaynak sularını işaretlenmiş kaplara koyup 

satanlar harcın mükellefi durumundadır. 2464 Sayılı Kanunun 66’ncı maddesi harcın bir 

hizmet karşılığı alınmasına bağlamış olup, harcı doğuran olayın ise harca konu hizmetin 

yerine getirilmesine bağlamıştır. Belediyelerce denetleme ve özel işaret konulmadan 

harcın tahakkuk ettirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Danıştay 9. Dairesinin “Harcın bir hizmet karşılığı alınması gerekli olup, harcı doğuran 

olay ise, harca konu hizmetin yerine getirilmesine bağlıdır. Belediyelerin kaynak suları 

harcı alabilmeleri için, şişelenen suların kaynaktan alınıp alınmadığının denetlenmesi ve 

şişeleme esnasında özel işaret konulması hizmetlerinin verilmesi anılan yasa 

hükümlerine göre zorunludur” konulu 2008/601 numaralı Kararı ile harcın 
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alınabilmesini belediyenin denetim hizmetini yerine getirebilmesine bağlamıştır 

(Anonim 2008). 

Çizelge 2.10 2015 yılı Kaynak suları harcı limitleri 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harç Miktarı Kap Başına 

(TL) 

1 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 0,020 

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 
 

Kaynak suları harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar 

üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığında 

belediye grupları ve saklama kaplarının büyüklüğüne göre Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenen tarifeler üzerinden peşin olarak ödenir (Çizelge 2.10-2.11). 

Çizelge 2.11 2015 yılı Kaynak suları harcı limitleri 

Belediye 

Grubu 

Cinsi 

(1 litre dahil) 

Harç Miktarı Kap Başına 

(TL) 

1 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan  0,013 

2 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan  0,011 

3 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan  0,009 

4 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan  0,007 

5 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan  0,005 

 

2.2.10 Tellallık harcı 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda tellallık resmi adıyla yer alan yükümlülük, 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç olarak düzenlenmiştir. Yeni haliyle 

tellallık harcının konusu; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait 

hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi (ilan 

edici) veya tellalı bulunduran sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne 

suretle olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, tellallık 
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harcına tâbidir şeklinde belirlenmiştir. Danıştay 9’ncu Dairesi 19.03.1986 gün ve Esas 

1984/2466, Karar: 1986/1071 sayılı Kararı’nda 2464 sayılı Kanun’un 67’nci 

maddesinde sayılan yerlerde yapılmayan satış işlemlerinden tellallık harcı 

alınamayacağı sonucuna varmıştır.  Harç bir hizmet karşılığı olarak alındığından 

ihalenin feshi nedeniyle satışın yapılmadığı hallerde tellaliye harcı alınmamaktadır 

(Anonim 1989). 

2.2.10.1 Tellallık harcının mükellefi 

Tellallık harcını mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükellef 

kılınmıştır. Haber verilmeden yapılan satışlar %50 fazla harç miktarıyla tahsil 

olunmaktadır. Tellallık harcının doğması için satış işleminin tamamlanmış olması 

gerekir. Kapalı zarf usulü ile yapılan satışlar tellal kullanılmadığı için harç alınmasını 

gerektirmemektedir. Harcın yükümlülüğünü mal satışları oluşturduğu için, hizmet alım 

ve yapım işleri, tellallık harcının kapsamına girmemektedir (Anonim 1981). 

2.2.10.2 Tellallık harcının matrah, nispeti ve ödemesi  

Belediye Gelirleri Kanunu 69’ncu maddesinde tellallık harcının matrahı, harcın 

konusuna giren satışların gayri safi tutarı olarak belirlenmiştir. Bu matrah üzerinden %2 

oranında harç alınmaktadır. Yüz Türk Lirasını aşan satışlarda da aşan kısmı için %1 

harç alınmaktadır. Tellallık harcı yine belediye görevlilerince makbuz karşılığı tahsil 

edilmektedir. 

2.2.11 Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı 

Kanun iki konuda hayvan kesimi muayene ve denetleme harcının alınmasını hükme 

bağlamıştır:  

- Belediyelerce ve yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kurumlarca 

tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların, kesim öncesi ve sonrası 

muayenesi harca tabi tutulmuştur, 
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- Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup, belediye sınırı içinde satışa 

arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi de harca tabi 

tutulmuştur. 

2.2.11.1 Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı ücret tarifesi  

Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı belediye grupları ve küçükbaş ve büyükbaş 

hayvan ayrımı yapılarak, kesilecek hayvan adedi üzerinden makbuz karşılığında, görevli 

veteriner hekimin muayene ve denetimine müteakip damgalama işlemi yapılması 

karşılığında, peşin olarak alınması gerekmektedir (Çizelge 2.12). 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre hayvanların kesim şartları, 

kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ve mecburi kesimle ilgili hususlar düzenlenmiştir. 

Buna göre belediye veteriner hekimlerince hayvanların cinsi, nevi, besi durumu, taşıdığı 

hastalıkları ve laboratuar kontrolleri yapılır. Belediye verdiği bu hizmetin karşılığı 

olarak hayvan kesim muayene ve denetleme harcını almaktadır. Söz konusu muayene 

belediyenin kendi mezbaha ve kanaralarında yapılan kesim ücretini kapsamamaktadır.  

Çizelge 2.12 Belediye grupları itibariyle hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı   

           oranları 

Belediye Grubu Cinsi 
Hayvan Başına Harç tutarı 

(TL) 

1 Küçükbaş hayvan 3,00 

2 Küçükbaş hayvan 2,50 

3 Küçükbaş hayvan 2,00 

4 Küçükbaş hayvan 1,50 

5 Küçükbaş hayvan 1,00 

1 Büyükbaş hayvan 6,00 

2 Büyükbaş hayvan 5,50 

3 Büyükbaş hayvan 5,00 

4 Büyükbaş hayvan 4,50 

5 Büyükbaş hayvan 4,00 
 

2464 Sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre kesim ücreti belediye meclisleri tarafından 

düzenlenecek tarifeye göre belirlenmesi gerekmektedir. Belediye sınırları ve mücavir 

alanlar dışında kesilmiş olup ta belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık 
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bakımından muayene ve denetlenmesi her ne kadar Belediye Gelirleri Kanunu’na göre 

harca tabi tutulmuşsa da Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre ve Maliye 

Bakanlığının 2008 yılında yayımlamış olduğu özelgesi ile “etlerin nakledildikleri ve 

satıldıkları yerlerdeki kontrolü belediyelerce yapılır ifadesi ile belediyelerin satışa arz 

edilmek üzere gelen karkas ve etlere eşlik etmesi zorunlu olan veteriner sağlık 

raporunun olup olmadığının kontrolünü yapacağı ve belediyelere getirilen yeni bir 

denetim görevinin tanımlanmadığı düşünüldüğü” belirtilerek belediyenin yaptığı son 

kontrolün işyerlerinin sıhhi şartlara uygunluğu ile ilgili olduğu için harca tabi 

tutulmaması gerektiği ifade edilmiştir. 

2.2.12 Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı 

Ölçü, tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili 

yönetmelikler hükümlerine göre belediyece ilk, periyodik, ani, şikayet veya stok 

muayenesi adı altında yapılan kontrolleri bu harcın konusunu oluşturmuştur. Bu 

kapsamda çizelge 2.13’de sayılan metre, terazi, kantar, sayaç vb ölçü ve tartı aletlerinin 

belediyece damgalanması ölçü ve tartı aletleri muayene harcına tabi tutulmuştur. Ölçü 

ve tartı aletleri muayene harcı da belediye gelirleri içinde önemli bir yer tutmayıp, 

belediyelerin ifa etmekle sorumlu olduğu bir hizmet türüdür. 

Çizelge 2.13 Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı limitleri 

Ölçü aletinin türü 

Harç Tutarı 

 (TL) 

En az En çok 

Tartı ağırlıklarının her birinden 0,5 1,5 

Uzunluk ölçülerinin her birinden 0,5 1,5 

Akıcı ve kuru taneli maddelerin Hacim 

ölçeklerinin her birinden 
1,0 3,0 

El terazilerinden 2,0 6,0 

Normal masa terazilerinden 3,0 9,0 

Otomatik (ibreli) terazilerden 4,0 12,0 

Elektronik terazilerden 5,0 15,0 

Kantar ve basküllerden 10,0 30,0 
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2.2.13 Bina inşaat harcı 

2464 Sayılı Kanunun 7’nci bölümü Ek 1’nci maddesinde belediye sınırları ve mücavir 

alanlar içinde yapılan ilave ve tadiller dahil her türlü bina inşaatı, bina inşaat harcına 

tabi tutulmuştur. Konut ve işyerlerinin kullanış biçimlerinin değiştirilmesi de ek bina 

inşaat harcına tabi tutulmuştur. İnşa edilmiş binada yapılan tadilat ve ilavelerden de 

binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplama 

yapılarak, daha önce ödenmiş harç mahsup edilerek, ilave bina inşaat harcı alınır. 

2.2.13.1 Bina inşaat harcının mükellefi 

İnşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar bina inşaat harcını ödemekle 

mükelleftirler. Ruhsatsız inşaata başlanılmasında, inşaat ruhsatı almak zorunda olanlar 

bina inşaat harcının mükellefi durumundadırlar. 

2.2.13.2 Bina inşaat harcının istisnaları 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu aşağıdaki bina inşaatlarını bina inşaat harcından 

istisna kılmıştır: 

1-  İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden 

karşılanan her türlü binalar, 

2- Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları; 

3- Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize 

sanayi bölgelerindeki her türlü bina inşaatı ile sera ve benzeri örtüaltı tarım yapılan 

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

inşaatı, 

4- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mülga Devlet Planlama Teşkilatı (yeni adı ile 

Kalkınma Bakanlığı) tarafından teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik 

tesisler, 

5- Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat 

siteleri ile esnaf çarşıları, 
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6- Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların 

müştemilatı, 

7- Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci 

yurtları, 

8- 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, 

9- 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, 

10-  Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı 

alınmış olup da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince, ruhsatları 

yenilenen binalar, bina inşaat ruhsatı harcından muaf tutulmuştur. 

2.2.13.3 Bina inşaat harcının matrah, tarifesi ve ödenmesi 

Bina inşaat harcının matrahını, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat 

alanının yüzölçümleri oluşturmaktadır. Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde 

sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak 

yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutularak, özel garaj ve özel depo gibi 

müştemilat dahil edilir. Bina inşaat harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz 

karşılığında ilgili belediyeye konutlar ve işyerleri için belirtilen tarifeler üzerinden 

ödenmesi gerekmektedir (Çizelge 2.14-2.15).  

Çizelge 2.14 Konutlar için Bina inşaat harcı tarifesi 

İnşaat Alanı 
M² Başına  (TL) 

En az En çok 

100 m² ye kadar 0,50 1,50 

101-120 m² 1,00 3,00 

121-150 m² 1,50 4,50 

151-200 m² 2,00 6,00 

200 m²’den yukarı 2,50 7,50 
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Çizelge 2.15 İşyerleri için Bina inşaat harcı tarifesi 

İnşaat Alanı 

M² Başına 

 (TL) 

M² Başına 

 (TL) 

En az En az 

25 m²’ye kadar 2 6 

26-50 m² 3 9 

51-100 m² 4 12 

100 m²’den yukarı 5 15 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ya da yaptırılan yapılardan 

belediyelerin hangi grupta yer aldığına bakılmaksızın Bina inşaat harcının, 2464 Sayılı 

Kanunu’nun Ek 6’ncı maddesinde belirtilen en az tutarlar üzerinden Bina inşaat harcı 

alınmaktadır. 2464 sayılı Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinin (d) fıkrasında, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel 

ve benzeri turistik tesisler bina inşaat harcından istisna tutulmuştur. 

2.2.14 Baz istasyonları yapı ruhsatı harcı 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9’ncu maddesinde “Özel mülkiyete tabi arsa ve 

binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir 

yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat maliklerinin muvafakati 

alınması şartıyla ilgili idarelerden ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu 

kurulabilir” ifade edilmiştir. İdarenin hangi idare olacağı ve ruhsattan hangi ruhsatın 

kastedildiği yönünde çelişkiler doğmuştur. 

406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu’nun 35/2’nci maddesi uyarınca elektronik 

haberleşmeyle ilgili mevzuatın yapı kullanma iznine tabi olmadığı dolayısı ile 3194 

sayılı İmar Kanunu’na tabi olmadığı ve yapı ruhsatının alınmayacağı anlaşılmaktadır. 

Ancak ilgili madde Anayasa Mahkemesinin 01.10.2009 günlü Kararı ile iptal 

edildiğinden baz istasyonlarından yapı ruhsat harcının alınması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

Açıklanan çerçevede, çatı katına baz istasyonu kurulabilmesi için imar mevzuatında 

öngörülen izin ve ruhsatların alınması gerekmektedir. İmar mevzuatı yönünden 
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belediyeler imar planlarına ve ruhsata uygunluğunun denetimi konusunda görevini 

yerine getirmeli ve ilgili harçları almaları gerekmektedir. “Konuya ilişkin Danıştay 

Kararları da incelendiğinde, itiraz başvurusunda bulunan mahkemenin bakmakta olduğu 

davanın konusunu oluşturan uyuşmazlığın benzeri uyuşmazlıklarda, itiraz konusu 

kuralın yer aldığı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 

da, yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının imar mevzuatına tabi olduklarının ve bu 

anlamda ilgili kurumların denetim yetkisinin varlığının Danıştay tarafından kabul 

edilmeye devam edildiği görülmektedir” (Dönmez 2015). 

İlgili yargı kararları ve kanun maddelerinden anlaşıldığı üzere haberleşme istasyonları 

İmar Kanunu’nun 5’nci maddesindeki yapı tanımına girdiği, dolayısı ile de ilgili baz 

istasyonları için yapı ruhsatı alınması gerektiğidir. Her inşaat için alınan yapı ruhsatı 

gibi haberleşme istasyonu için de belediye sınırları içinde belediyeden ruhsat almak ve 

gerekli harç ile birlikte Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 9’ncu maddesinde belirtilen 

yer seçim belgesi ücretinin ödenmesi gerekmektedir.  

2.2.15 Kayıt ve suret harcı 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79’ncu maddesinde Kayıt ve suret harcı düzenlenmiş 

olup, buna göre belediyeler ve bunlara bağlı müesseselerden istenen her türlü kayıt 

suretleri ve gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri sayfa başı ve 

büyüklük ölçüsüne göre çizelge belirlenen değerler üzerinden Kayıt ve suret harcına 

tabi tutulmuştur (Çizelge 2.16). Kayıt ve suret harcının; 

1- Sayfaya bağlı suretlerde sayfa adedi, 

2- Sayfaya bağlı olmayan suretlerde daktilo sayfası alanı birim kabul edilerek, 

3- Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 m²’den 

küçük olan suretler 1 m², metre kareyi aşan miktarlar hesaplamada tama çıkartılarak 

tahsil olunacağı düzenlenmiştir (Anonim 1981). 

 

Belediye Gelirleri Kanunu metninde kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu 

harçlardan istisna tutulacağına dair bir hüküm bulunmadığından, kamu kurum ve 
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kuruluşlarının özel kanunlarında muafiyet hükmü yer almaması halinde ilgili 

kuruluşlardan harcın alınması gerekmektedir (Anonim 2006). 

 

Çizelge 2.16 Belediye grupları itibariyle Kayıt ve suret harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı 

 (TL) 

1 
Her sayfa başına 0,75 

Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden 0,80 

2 
Her sayfa başına 0,60 

Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden 7,00 

3 
Her sayfa başına 0,50 

Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden 0,60 

4 
Her sayfa başına 0,30 

Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden 5,00 

5 
Her sayfa başına 0,25 

Harita, plan ve krokilerin beher m²’sinden 4,00 

 

 
2.2.16 İmar ile ilgili harçlar 

3194 sayılı İmar Kanunu gereği belediyece yapılan bazı işlemler harca tabi tutulmuştur. 

İmar ile ilgili alınan harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle 

peşin olarak tahsil edilmektedir. İmar ile ilgili harçların istisnaları da bulunmaktadır:  

1- Teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgelerinde yapılacak parselasyon işlemleri 

ilk parselasyon harcından, 

2- 7269 sayılı Umumi Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlar 

Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler, imar ile ilgili harçların 

tümünden muaf tutulmuştur. 

 2.2.16.1 İlk parselasyon harcı 

İlk parselasyon: “Bir taşınmazın onaylı 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planları 

gereğince tapuya tescil edilebilecek ve üzerinde imar mevzuatına uygun inşaat 

yapılabilecek parçalara bölünmesidir” (İmar Yönetmeliği). İmar Kanunu’na göre ilk kez 
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yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri, teşvik 

belgesi almış organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere, m² birim alanı büyüklüğüne 

göre çizelge 2.17’deki değerler üzerinden parselasyon harcına tabi tutulmuştur. 

Çizelge 2.17 Belediye grupları itibariyle İlk parselasyon harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı  

(TL) 

Ticaret Konut 

1 İlk parselasyon harcı (beher m² için) 0,12 0,09 

2 İlk parselasyon harcı (beher m² için) 0,11 0,08 

3 İlk parselasyon harcı (beher m² için) 0,10 0,07 

4 İlk parselasyon harcı (beher m² için) 0,09 0,06 

5 İlk parselasyon harcı (beher m² için) 0,08 0,05 

2.2.16.2 İfraz harcı 

Bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere bölünmesi ifraz 

harcını gerektirmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 15’nci maddesi, belediye ve 

mücavir alan hudutları içindeki taşınmazların tevhit veya ifrazını onaylama yetkisini 

belediye encümenine vermiştir. İfraz harcı; ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki 

değeri üzerinden, emlak beyan değerleri de dikkate alınarak parsel yüzölçümüne göre 

tespit edilmekte ve ilgilisinden tahsil edilmektedir (Çizelge 2.18). Taşınmazın vergiye 

esas değerinin genellikle piyasa değerinin oldukça altında kalması nedeni ile söz konusu 

harcın özgelirler içinde önemli bir payının olmadığı görülmektedir.   

Çizelge 2.18 Belediye grupları itibariyle İfraz harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı 

 (TL) 

Ticaret Konut 

1 İfraz harcı (beher m² için) 0,12 0,09 

2 İfraz harcı (beher m² için) 0,11 0,08 

3 İfraz harcı (beher m² için) 0,10 0,07 

4 İfraz harcı (beher m² için) 0,09 0,06 

5 İfraz harcı (beher m² için) 0,08 0,05 
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2.2.16.3 Tevhit harcı 

Birden fazla parselin üzerinde bina yapılabilecek şekilde birleştirilmesi tevhit harcının 

konusunu oluşturmaktadır. İlgililerin başvurusu üzerine imar mevzuatına ve imar 

planına uygun olarak belediye encümenince alınan tevhit kararı mukabilinde birim alanı 

büyüklüğüne göre saptanan değer üzerinden harç alınması gerekmektedir (Çizelge 

2.19). 

Çizelge 2.19 Belediye grupları itibariyle Tevhit harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı 

 (TL) 

Ticaret Konut 

1 Tevhit harcı (beher m² için) 0,12 0,09 

2 Tevhit harcı (beher m² için) 0,11 0,08 

3 Tevhit harcı (beher m² için) 0,10 0,07 

4 Tevhit harcı (beher m² için) 0,09 0,06 

5 Tevhit harcı (beher m² için) 0,08 0,05 

 

2.2.16.4 Plan ve proje tasdik harcı 

Yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari, statik ve 

tesisat, plan ve projelerin tasdiki için m² birim alanı büyüklüğüne göre göre ticaret ve 

konut alanı olarak ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle tahsil edilmektedir (Çizelge 2.20). 

Çizelge 2.20 Belediye grupları itibariyle Plan ve proje tasdik harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı 

 (TL) 

Ticaret Konut 

1 Plan ve proje tasdik harcı (beher m² için) 0,12 0,09 

2 Plan ve proje tasdik harcı (beher m² için) 0,11 0,08 

3 Plan ve proje tasdik harcı (beher m² için) 0,10 0,07 

4 Plan ve proje tasdik harcı (beher m² için) 0,09 0,06 

5 Plan ve proje tasdik harcı (beher m² için) 0,08 0,05 
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2.2.16.5 Zemin açma ve toprak hafriyatı harcı 

Zemin açma harcı; gayrimenkul sahiplerince pis su mecralarının lağım şebekesine 

bağlanması elektrik, temiz su ve PTT hattı gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmesi 

amacı ile belediyelerce tespit edilecek esaslar dahilinde yol, kaldırım, meydan veya 

benzeri yerlerin kazılması işlemlerine izin verilmesi halinde alınan harç olmaktadır 

(Çizelge 2.21).  

Çizelge 2.21 Belediye grupları itibariyle Zemin açma ve toprak hafriyatı harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 

Zemin açma ve toprak hafriyatı harcı 

Cinsi 

Harcın Miktarı  

(TL) 

Ticaret Konut 

1 
Toprak  (beher m³ için) 

Kanal    (beher m² için) 

0,35 0,30 

1,30 1,10 

2 
Toprak  (beher m³ için) 

Kanal    (beher m² için) 

0,31 0,26 

1,15 0,95 

3 
Toprak  (beher m³ için) 

Kanal    (beher m² için) 

0,27 0,22 

1,00 0,80 

4 
Toprak  (beher m³ için) 

Kanal    (beher m² için) 

0,23 0,18 

0,85 0,65 

5 
Toprak  (beher m³ için) 

Kanal    (beher m² için) 

0,1 0,15 

0,70 0,50 

 

Toprak hafriyatı ise temel kazısı ile inşaat sahasında daha önceden mevcut olup da bu 

inşaat sebebiyle kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin belediyece gösterilecek 

yere dökülmesi ve bu yerlerin tesviyesi faaliyetlerinin bütünüdür. Yapım ve yıkım 

artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi işi 

harca tabi tutulmuştur. Bu harç türünde de ticaret ve konut alanı olmak üzere, toprak ve 

kanal açma işlemleri için belirlenen tarifler üzerinden m² başına harç tahakkuk 

ettirilmektedir. 

2.2.16.6 Yapı kullanma izni harcı 

Belediye fen ve sağlık görevlilerince, yapının tamamlanmasına müteakip yapılan 

kontrol sonucunda verilen iskan izni için alınan harçtır. Yapının ticaret veya konut 

maksatlı kullanılmasına göre yapının yüzölçümü üzerinden Bakanlar Kurulu tarafından 
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belirlenen tarifenin belediye grupları itibarı ile uygulanması suretiyle saptanmaktadır 

(Çizelge 2.22). Bu kapsamda hesaplanan harcın proje üzerinden otomatik olarak 

alınması yerine proje ve fiili durum analizine göre tahakkuk ettirilmesi ve bu yolla fiili 

durum ve proje karşılaştırması da yapılarak kayıp ve kaçakların asgari düzeye çekilmesi 

mümkündür.    

Çizelge 2.22 Belediye grupları itibariyle yapı kullanma izni harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı (TL) 

Ticaret Konut 

1 Yapı Kullanma İzin Harcı (beher m² için) 0,11 0,09 

2 Yapı Kullanma İzin Harcı (beher m² için) 0,10 0,08 

3 Yapı Kullanma İzin Harcı (beher m² için) 0,09 0,07 

4 Yapı Kullanma İzin Harcı (beher m² için) 0,08 0,06 

5 Yapı Kullanma İzin Harcı (beher m² için) 0,07 0,05 

2.2.17 Çeşitli harçlar 

2.2.17.1  İşyeri açma izni harcı 

Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut 

işyerindeki faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerini 

faaliyete geçirmeden önce, işyerine ait bilgileri içeren bir beyanname düzenleyerek, 

hesaplanacak miktarda işyeri açma izni harcını belediyeye ödemek zorundadırlar. 

İşyeri açma izni harcına ilişkin tarife, 2464 Sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst 

sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik 

farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri 

Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifince Bakanlar Kurulu tarafından 

tespit edilir. Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılması 

şartıyla, işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. 5000 m²’yi 

aşan kısımlardan işyeri açma izni harcı alınmaz. Bakanlar Kurulunca belirlenen 

tarifenin  (Çizelge 2.23) işyeri alanıyla çarpılması sonucunda harcın tutarı bulunur. 
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Çizelge 2.23 İşyeri açma izni harcı tarifesi 

İşyerinin Türü ve Alanı 

 

Kanuni Tarife 
Grup/Harcın Tutarı 

(TL) 

En Az 

(TL) 

En Çok 

(TL) 
1 2 3 4 

Her tür işyeri için beher 

m²sinden 

25 m²’ye kadar 0,10 1,00     

26 m²-100 m²    arası 0,10 1,00     

101 m²-250 m² arası 0,10 1,00     

251 m²-500 m² arası 0,10 1,00     

501m²’den yukarı 0,10 1,00     

2.2.17.2 Muayene ruhsat ve rapor harcı 

Muayene ruhsat ve rapor harcı mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı 

görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine 

verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere (tıbbi, baytâri, 

kimyevi, bakteriyolojik ve fenni muayene tahlilleri) ilişkin olup ayrıca harca tâbi 

tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler muayene, ruhsat ve rapor harcına tabi 

tutulmuştur. Bakanlar Kurulunca belirlenen değerler üzerinden rapor başına belediye 

gruplarına göre derecelendirmek suretiyle hesaplanmaktadır (Çizelge 2.24). 

 

Çizelge 2.24 Muayene ruhsat ve rapor harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı  

(TL) 

1 Muayene ruhsat ve rapor harcı 1 

2 Muayene ruhsat ve rapor harcı 11 

3 Muayene ruhsat ve rapor harcı 9 

4 Muayene ruhsat ve rapor harcı 7 

5 Muayene ruhsat ve rapor harcı 5 

 

2.2.17.3  Sağlık belgesi harcı 

Yaptıkları işler gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak zorunda olan kişilere 

verilecek bu tür belgeler üzerinden sağlık belgesi harcı alınmaktadır. Sağlık belgesi 

harcı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen değerler üzerinden rapor başına belediye 
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gruplarına göre derecelendirmek suretiyle hesaplanmaktadır (Çizelge 2.25). Konu ile 

seçilmiş örnekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

1- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre, yenilecek ve içilecek şeyler satıp, 

temizlikle ilgili sanatlar ifa edenler,  

2- Süt annelik yapacak olan kadınlardan çeşitli hastalık taşıyıp taşımadıklarına dair 

sağlık raporu alacak olanlar, 

3- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin bulaşıcı hastalığı 

olmadığına dair rapor alacak olanların bu belgeleri belediyeden alması halinde sağlık 

belgesi harcını yatırmaları gerekmektedir. 

 

Çizelge 2.25 Sağlık belgesi harcı tarifesi 

Belediye 

Grubu 
Cinsi 

Harcın Miktarı  

(TL) 

1 Sağlık belgesi harcı 2,25 

2 Sağlık belgesi harcı 2,00 

3 Sağlık belgesi harcı 1,75 

4 Sağlık belgesi harcı 1,50 

5 Sağlık belgesi harcı 1,00 

 

2.2.18 Kamu harcamalarına katılma payları 

“Belediyeler, yerel kamu hizmetlerini ifa ederken, yaptıkları giderlere, bu hizmetlerden 

faydalananların da katılmalarını isterler. Ancak bu katılım payı belirlenirken, sosyal 

devlet ve hukuk devleti ilkelerine uygun davranılması gerekir” (Rüzgaresen 2012). 

Harcamalara katılım payı oranlarını belediyenin kendisinin belirlemesi, noktasında 

vergi ve harçlardan ayrılmaktadır. Ayrıca katılım payının bir defa alınması hususu da 

onu vergi ve harçlardan ayıran bir özelliktir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 

harcamalara katılma paylarını belediyelerin altyapı niteliğindeki yol, su ve kanalizasyon 

harcamaları ile sınırlamıştır. Bu harcamalar gayrimenkul değerini artırıcı nitelikte 

olduğu için, katılma payı mükellefliğini harcamanın yapıldığı bölgedeki gayrimenkul 

sahipliği ile ilişkilendirmiştir (Kurtuluş 2006). 
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Harcamalara katılma payı, altyapı harcamalarının kısmen finansmanını sağlaması, 

ihtiyaç duyulmayan altyapı harcamaları için harcamaların muhatapları tarafından bir 

kontrol aracı olarak kullanılması ve gayrimenkullerde meydana gelen değer artışlarının 

sosyal adalet açısından vergilendirilmesi yönünden önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

belediyelerce katılma payı alınmadığı taktirde oluşan haksız olarak elde edilen rantın 

vergilendirilmemesine ve haksız kazanca neden olacaktır. Bunun yanında belediyelerin 

gelir kaynakları yeterli olmadığından verimsiz, günübirlik altyapı uygulamalarına neden 

olacaktır. 

2.2.18.1 Yol harcamalarına katılma payı 

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi 

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

yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile yol harcamalarına 

katılma payı alınabilir. Birçok belediyede Kanunun eski haline göre alınması zorunlu 

olduğu halde yol harcamalarına katılma payının alınmamasının sonucu olarak 

06/12/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun’un 

28’inci maddesi ile 2464 Sayılı Kanun’un 86’ncı maddesinde geçen “alınır” fiili, 

“alınabilir” olarak değiştirilmiştir. Alınıp, alınmamasına karar verme yetkisi de belediye 

meclislerine verilmiştir. Aynı tarihlerde belediye meclislerinden vergi miktarlarının 

belirleme yetkisini alan yakın tarihli bir Anayasa Mahkemesi Kararı vardır. Buna 

rağmen harcamalara katılma payının alınıp alınmayacağının belirleme yetkisi belediye 

meclislerine verilmiştir. Belediye Gelirleri Kanunu 86’ncı maddesine ve Yol 

Harcamalarına Katılma Payları Uygulama Yönetmeliğine göre;  

1- Yeni yol açılması, 

2-  Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi, 

3-  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, 

4-  Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi hallerinde bu 

yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan 
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yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınması 

gerekli olmaktadır. 

  

Yol harcamalarına katılma payından ibadet yerleri muaf tutulmuş, bunun yanında kamu 

kurum ve kuruluş binaları, okul binaları ve devlete ait diğer binalara herhangi bir 

muafiyet düzenlenmemiştir.  

Yol harcamalarına katılım payının hesabında öncelikle yola harcanan tutar bulunur. 

Daha sonra yola isabet eden gayrimenkullerin vergi değerleri bulunur. Bulunan 

sonuçlardan  katılma payı oranı tespit edilir. Taşınmaz sahibinin katılım payı, bu oran 

ile gayrimenkul değerinin çarpılması sonucunda bulunur. Harcamalara katılma payları 

bina ve arsalarda vergi değerinin çizelge 2.26’da verilen örnekte gözüktüğü üzere 

%2’sini geçemez
1
 ve giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden %25 

noksanı ile alınır. Yolun 15 metreden fazla genişliklerine düşen giderler belediyeye 

aittir. Harcamalara katılma payları bu hizmetleri dolayısıyla yapılan giderlerin 1/3’ü 

mükellefler adına belediye encümeninin kararına müteakip tahakkuk ettirilir. 

Çizelge 2.26 Yol harcamaları katılım payına örnek 

Yol harcama 

tutarı 

toplamı (TL) 

Gayrimenkul

lerin vergi 

değerleri 

toplamı (TL) 

 

 

Katılma payı oranı 

160.000TL vergi 

değerli taşınmaz 

sahibinin katılım 

payı (TL) 

Vergi değerinin 

%  2’sini 

aşamayacağından 

dolayı  (TL) 

4.000.000 100.000.000 4.000.000/100.000.000=0,04 160.000*0,04=6400 160.000*%2= 3200 

Katılım Payı = 3200 TL olur. 

 

Özel devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için hesaplanan paylar, 

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 ilanının 

                                                           
1
 Bu oran 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Harcamalara Katılma Payları ile ilgili Hükümlerinin 

Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik 16’ncı maddesinde halen %1 olarak geçmektedir (21.08.1981 tarih ve 

17435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır). 
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yapılması gerekmektedir. Katılma payları tutarlarının ayrıca mükelleflere ayrıca tebliği 

gerekmektedir. 

2.2.18.2 Kanalizasyon harcamalarına katılma payı 

Yeni kanalizasyon tesislerinin inşa edilmesi veya mevcut tesislerin sıhhi ve fenni 

şartlara göre ıslah edilmesi için belediyelerce birtakım harcamalar yapılabilmektedir. Bu 

harcamaların bir kısmının hizmetten faydalananlardan karşılanması yoluna gidilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenden dolayı kanalizasyon harcamalarına katılım payı 

kanalizasyon hizmetinin götürüldüğü tarihteki arsa veya binanın maliki olan 

kimselerden tahsil edilmektedir. Yine bu katılım payında da, maliklerden alınacak 

katılım payı bina ve arsa vergi değerinin %2’sini geçememektedir. 

2.2.18.3 Su tesisleri harcamalarına katılma payı 

Yeni içme suyu şebeke tesislerinin inşa edilmesi ve mevcut su şebeke tesislerinin 

genişletilmesi veya ıslahı halinde dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul 

sahiplerinden su tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. Gayrimenkulün birden fazla 

yola cephesi mevcut ise, payın hesabında yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki 

uzunluklar dikkate alınmaktadır. 

2.2.19 Ücrete tabi işler 

Belediyeler Belediye Kanununda sayılan harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve 

ilgililerin isteğine bağlı olarak yerine getirdikleri hür türlü hizmet için belediye 

meclislerince belirlenen tarife üzerinden ücret alabilmektedirler. Belediye tarafından 

yapılacak bir hizmetin ücret konusu yapılabilmesi için öncelikle o hizmetin, bir harç 

veya katılım payına konu edilmemiş olması gerekmektedir. Bu ücret tutarları belediye 

meclislerince belirlenirken, hizmetten faydalananlardan yapılan hizmetin maliyeti göz 

önünde bulundurularak adalet, eşitlik ve genellik ilkelerine uygun olarak tespit edilmesi 

gerekmektedir. Ücrete tabi işlerden doğan alacaklar ve bunlara ilişkin gecikme zammı 
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerinin dışında 

kaldığından dolayı Borçlar Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesi gerekmektedir. 

2.3 Emlak Vergisi 

Emlak vergisi servet üzerinden alınan ve önemli gelir kaynaklarından biridir. “Servet 

vergilerinin ortak özelliği, kişilerin ekonomik faaliyetlerinin değil de sahip oldukları 

iktisadi varlıkların yükümlü tutulmasıdır” (Can vd. 2013). Servet unsurları arasında yer 

alan bina, arsa ve arazinin, bir yandan ödeme gücünün önemli bir göstergesi olarak 

kabul edilmiş olması, diğer taraftan kişilerin sahip oldukları mal varlıkları nedeniyle 

kamusal hizmetlerden yararlanmaları, bu tür vergilerin varlığını haklı kılan belli başlı 

nedenlerdir (Turhan 1993). Emlak vergisi toplanırken kişilerin hizmetlerden yararlanma 

düzeyi göz önünde bulundurulmaz. Bilakis maliklerin gayrimenkullerinin değeri esas 

alınır. Dolayısıyla vergiye esas alınan gayrimenkullerin değerlerinin rayiç bedellere 

mümkün mertebe yakın alınması Anayasanın 73’ncü maddesi gereği vergi yükünün 

adaletli ve dengeli dağıtımı bakımından önem arz etmektedir.  

Emlak vergisi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile tanımlanmış; 1’nci maddesinde 

bina vergisine, 12’nci maddesinde de arazi ve arsa vergisine yer verilmiştir. 1319 Sayılı 

Kanunu’nun 37’inci maddesinde de, bu Kanunda hüküm bulunmayan haller için, 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bina kavramı Emlak Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre 

hangi maddeden inşa edilirse edilsin, karada yahut su üzerinde yapılmış bütün sabit 

inşaatları kapsamaktadır. Prefabrik, sökülüp takılabilen geçici yapılar, hangarlar gibi 

kullanılabilecek duruma gelen inşaatlar verginin konusunu oluşturmaktadır. Emlak 

vergisinin alınabilmesi için imar mevzuatı açısından ruhsatlı olması şart değildir. 

Binanın fiili olarak kullanılması verginin doğmasına neden olmaktadır. 

Arsa kavramı, üzerinde inşaat yapılmak üzere parsellenmiş ve parselasyonu kamu 

otoritelerince onanmış arazi parçalarını ifade etmektedir. Emlak Vergisi Kanunu’nun 

12’nci maddesinde arazinin arsa sayılabilmesi için, arazinin belediye sınırları içerisinde 
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bulunması ve belediyece parsellenmiş arazi olmasından bahsedilmektedir. Arazi 

kavramı ise, vergi hukukunda genel olarak arz üzerinde sınırları dağ, çit, duvar, ağaç, 

yol gibi tabii ve sun'î işaretlerle çevrilmiş bulunan yeryüzü parçası olarak tarif 

edilmekte olup, arazinin içinde bulunan gölcükler, kaynaklar ve dikilen şeyler de 

araziden sayılmaktadır. 

2.3.1 Emlak vergisinde mükellef 

Emlak vergisi, bina, arazi ya da arsaya sahip olma, bunlar üzerinden intifa hakkının 

kurulması veya malik gibi tasarruf edilmesi ile doğar. 1319 Sayılı Kanunun 3’ncü 

maddesi gereği, binanın maliki veya intifa hakkı sahibinin olması durumunda, emlak 

vergisi binaya maliki gibi tasarruf edenden istenmemektedir. Vergi değerini değiştiren 

nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

1- Yeni bina inşa edilmesi; mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya 

kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir, 

2- Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen 

harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya 

tamamen kaldırılması, 

3- Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete 

mahsus mahallerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına 

mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her 

dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen 

değiştirilen daire için geçerli olur), 

4- Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması; 

A. Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi, 

B. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi, 

C. Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler 

yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi, 

D. Tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi, 

E. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, 
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5- Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan 

çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi, 

6- Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi, 

7- Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit 

hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi. 

 

Vergi değerini değiştiren bu olayların vuku bulması halinde takip eden bütçe yılından 

itibaren emlak vergisi mükellefiyeti başlamakta ve emlak vergisi bildirimi verilmesi 

zorunlu hale gelmektedir. Mükellef olma, ya da gayrimenkulün durumunda olan 

değişiklik nedeniyle bildirim verilmemesi halinde usulsüzlük cezası verilmektedir
1
.  

2.3.2 Emlak vergisinin güncellenmesi 

Taşınmazların değerinde meydana gelen artışa karşılık aynı oranda belediyelerce tahsil 

edilen emlak vergisi gelirlerinde de artışın gerçekleştirilebilmesi, belediye 

yönetimlerinin hedefleri arasında olmalıdır. 1972 yılında kabul edilen beyan sistemine 

göre emlak vergisi matrahı mükelleflerce belirlenmekteydi. Bu ise emlak vergisi 

mükellefleri arasında büyük farklılıklara neden olmuştur.  

Daha sonra geçilen asgari beyan sistemi ile taşınmaz değeri idarece tespit edilen 

miktardan az olmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Gerçeğe yakın beyanı sağlamak için 

de vergi oranları düşürülmüştür. Buna rağmen beyanlar arasında büyük farklılıklar 

oluşmuştur. Bu gibi sebeplerle 2002 yılında kabul edilen 4751 Sayılı Kanun ile genel 

beyan uygulaması kaldırılmış ve arsa ve arazilere ait metrekare birim değer tespitlerinin, 

takdir komisyonlarınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  1319 Sayılı Kanun ile de m² 

birim değerlerini düzeltme yetkisi verilmiştir. Böylece daha önce asgari beyan olarak 

hesaplanan miktar bu defa bina ve arazinin normal vergi değeri olarak kabul edilmiştir. 

Emlak vergisi taşınmazların vergi değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi değerinin 

hesaplanması ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 49’ncu maddesi hükümleri 

                                                           
1
 Bildirim verilmemesi halinde usulsüzlük ile vergi zıyaı cezasından hangisinin miktarı fazlı ise o ceza 

uygulanmaktadır. 
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uyarınca, ilçe takdir komisyonları kurularak, arsa ve araziye ait asgari ölçüde metrekare 

birim değer tespiti ile yapılmaktadır. Takdir komisyonları dört yılda bir toplanmakta ve 

değer tespitini yapmaktadır. Bakanlar Kurulu bu süreyi sekiz yıla kadar uzatmaya ve iki 

yıla kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Ancak bir şehir, kasaba veya köyün tamamında 

sürekli olmak üzere %25’i aşan değer artışı veya eksilişi meydana gelmiş ise takdir 

komisyonlarınca yeniden kıymet takdiri yapılabilmektedir. 

Arsa takdir komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisi değerlerinde her ilçenin 

sınırları içinde her cadde ve sokağın emlak vergisi  güncellenmektedir. Bu oranlar; ilçe 

takdir komisyonu tarafından takdir edilen arsa birim değerine göre ortaya çıkan arsa 

değeri ile Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit 

edilen inşaat birim değeri toplamı binaların vergi değerlerinin tespitinde 

kullanılmaktadır.   

Takdir komisyonu; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kurulmakta ve şekil şartı 

bozulmuş komisyonun kararları geçerliliğini yitirebilmektedir. Arsa ve arazi 

bedellerinin tespiti için ayrı komisyonlar oluşturulmaktadır. Arsalara ait asgari ölçüde 

birim değer tespit komisyonu;  

1- Komisyon Başkanı: Belediye başkanı veya tevkil ettiği memur, 

2- İlgili belediyeden yetkili bir memur, 

3-  Defterdarın görevlendireceği iki memur. Vergi dairesi bulunan yerlerde vergi dairesi 

başkanının görevlendireceği iki memur, 

3- Tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği memur, 

4- Ticaret odasınca seçilmiş bir üye, 

5- İlgili mahalle veya köy muhtarı, 

6- Varsa Organize sanayi bölgesini temsil eden bir üyeden oluşur. 

 

Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu;  

1- Vali, 

2- Defterdar, 
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3- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürü, 

4- Ticaret odasından seçilmiş bir üye, 

5- Ziraat odasından seçilmiş bir üyeden kurulur. 

 

Toplanan komisyon, idare huzurunda yemin ettikten sonra görevine başlar.
1
 Komisyon 

üyeleri arsa ve binaları gezebilir, maliklerden ve kiracılardan taşınmazın genel durumu, 

hasılat miktarı, kullanış tarzı gibi değer tespitinde kullanılacak bilgileri isteyebilir. 

Kesinleşen asgari ölçüde arsa birim değerleri belediyece tarh ve tahakkukun yapıldığı 

yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. Komisyon yine lüzumlu gördükleri 

bilgileri noter, muhtar ve ihtiyar heyetleri, tarım odaları, belediye ve diğer resmi 

kuruluşlardan isteyebilir. 

Emlak vergisinin güncellenmesinde kurulan komisyonlar işin uzmanı kişilerden 

oluşmaması ve kullanılan değerleme kriterleri piyasa değerlerini yansıtmamasından 

dolayı vergi kaybına neden olmaktadır. Yine Kanun gereği geleceğe yönelik değer artış 

ve azalışları dikkate alınmamaktadır. 4 yıllık iki takdir dönemi arasındaki geçen yıllarda 

vergi değeri Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar 

arttırılır. Yeniden değerleme oranı ise iki yılın ekim ayları arasındaki Yİ-ÜFE 

oranındaki ortalama fiyat artışı baz alınarak tespit edilir. Bakanlar Kurulu yeniden 

değerleme oranının tamamını emlak vergisi artış oranı olarak belirlemeye yetkili 

kılınmıştır. Nitekim 2012 yılında %10,26 yeniden değerleme oranının tamamı emlak 

vergisi artış oranı olarak alınmıştır. 

Emlak vergisi yeniden değerleme artış oranları il bazında, bazı illerin taşınmaz fiyat 

artış oranının çok altında kalırken bazı illerde ise yüksek uygulanmasına sebep 

olmaktadır. Halbuki iller bazında konut fiyatı artışları farklılık göstermektedir (Şekil 

2.3). Dolayısıyla yeniden değerleme oranları da bölge, il ve ilçe düzeylerinde arazi ve 

arsa piyasalarında rayiç değerleri veya gerçek piyasa alım-satım değerlerini 

yansıtmaktan oldukça uzak kalmaktadır.   

                                                           
1
 Vergi Usul Kanunu 88’nci maddesi uyarınca. 
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Şekil 2.3 Türkiye İstatistik Genel Müdürlüğü 2011-2014 döneminde fiyat endeksi1 

2.3.3 Binalarda emlak vergisinin hesaplanması 

Bina vergi değeri, binanın üzerinde kurulu olduğu arsa değeri veya arsa payı ile Maliye 

ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca ilan edilen bina metrekare normal inşaat 

maliyetine göre bulunan bina maliyet değeri toplanarak bulunur. Binanın inşaat maliyeti 

hesaplanırken bina dıştan dışa ölçüleri baz alınarak bulunan brüt alandır. Hesaplanan 

brüt alana hol, merdiven boşluğu, kapıcı dairesi gibi ortak kullanım alanlarının brüt 

yüzölçümleri dahil edilmesi gerekmektedir. Binalar için emlak vergisinin 

hesaplanmasında çizelge 2.27’deki formül esas alınmaktadır. Bina değerlerine %8 ve 

%6 oranında kalorifer ve asansör farkı ilave edilmektedir. Hesaplanan inşaat maliyet 

bedellerinden 1972 tarihli Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin 

Takdirine İlişkin Tüzük gereğince aşınma payı düşülmesi gerekmektedir. Yine aynı 

tüzük gereğince emlak vergisine matrah olacak inşaat sınıfının tespitinde binalar lüks, 

birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve basit inşaat olarak derecelendirilmiştir. 

Derecelendirme 1982 yılında Resmi Gazetede yayımlanan bina inşaat sınıflarının 

tespitine dair cetvel kullanılarak yapılmaktadır. İnşaat sektöründeki hızlı gelişimler 

karşısında cetvel kullanılabilirliğini tamamen yitirmiştir. 

                                                           
1
 T.C İstatistik Genel Müdürlüğü Konut Fiyat Endeksi 2015 
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Çok katlı binalarda emlak vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin 

tüzük gereği, bodrum katlar için derinlik derecesine göre %15-16, zemin katlar için %3, 

dördüncü katlar için %2, beşinci katlar için %3, altıncı ve daha yukarı katlar için %4 

oranında indirim yapılır. 2011-2013 döneminde emlak vergisi gelirlerinin, Türkiye 

geneli İlçe ve Belde Belediyelerinin toplam bütçe gelirleri içerisinde %14 oranında yer 

alması, bu verginin belediyeler için ne kadar önemli bir gelir kalemi oluşturduğunu 

göstermektedir (Çizelge 2.28).  Yine aynı çizelgede görüldüğü üzere her geçen yıl ilçe 

ve belde belediyelerinin emlak vergisi gelir kalemi, toplam gelir içindeki oranı 

düşmektedir. Bu da emlak vergisindeki güncellemelerin emlak vergi değerinin 

tespitinde yeterli olmadığını ve 4 yıllık emlak vergi değerinin tespiti süresinin uzun bir 

süre olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 2.27 Binaların vergi değeri hesabı 

Binanın dıştan dışa yüzölçümü x bina m² normal inşaat maliyet bedeli 
Binanın inşaat maliyet 

bedeli 

Binanın inşaat maliyet bedeli x kalorifer ve asansör için tüzükte 

belirtilen oran 

Kalorifer ve asansör 

farkı
1
 

Binanın inşaat maliyet bedeli + kalorifer ve asansör farkı
2
 

Kalorifer ve asansör 

dahil inşaat maliyet 

bedeli 

Kalorifer ve asansör dahil inşaat maliyet bedeli x aşınma oranı
3
 Aşınma payı indirimi 

Kalorifer ve asansör dahil inşaat maliyet bedeli - aşınma payı indirimi 
Bina inşaat maliyet 

bedeli 

Arsa m² birim değeri x arsa payı Arsa payı değeri 

Arsa payı değeri + bina inşaat maliyet bedeli Binanın vergi değeri 

 

Örnek olarak seçilen Bulancak Belediyesinin ülke genelinde bütün ilçe belediyelerine 

oranla emlak vergisinin tahakkuk ve tahsilinin yapılması noktasında geri kaldığı 

                                                           
1
 Emlak vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzüğün 20’nci maddesine göre 

hesaplanan m² normal inşaat maliyet bedeline, ilan olunan bedelde nazara alınmamış ise, kalorifer veya 

klima tesisatı için % 8, asansör tesisatı için ayrıca % 6 oranında ilave yapılır. 
2
 Emlak vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzüğün 20’nci maddesine göre  

hesaplanan m² normal inşaat maliyet bedeline, ilan olunan bedelde nazara alınmamış ise, kalorifer veya 

klima tesisatı için % 8, asansör tesisatı için ayrıca % 6 oranında ilave yapılır. 
3
 Emlak vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzüğün 23’nci maddesinde belirlenen 

oranda aşınma payı düşülür. 
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anlaşılmaktadır.  Buna ilave olarak bina, arsa ve arazi değerlerinin tespiti ve rayiç 

değerlerinin elde edilmesi genellikle yetersiz uygulamaların yapıldığı ülke geneli ilçe 

belediyelerinin emlak vergisi geliri ile Bulancak Belediyesinin emlak vergisi geliri 

oranları arasındaki farktan açıkça anlaşılmaktadır (Çizelge 2.29). Yaygın olarak hatalı 

güncelleme uygulaması; değerleme yöntem ve usuller kullanılmadan, bir önceki yılın 

arsa ve arazi değerleri üzerine yüzdelik artış konularak yapılması biçiminde olmaktadır. 

Çizelge 2.28 Belediyelerin emlak vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı 

(Anonim 2015) 

İlçe ve Belde Belediyeleri 2011 2012 2013 

Toplam bütçe gelirleri (TL) 20.660.955.000 22.719.218.000 26.799.231.000 

Toplam bina, arsa ve arazi dahil 

Emlak vergisi (TL) 
3.242.198.000 3.298.106.000 3.594.600.000 

Emlak vergisinin toplam gelir 

içindeki oranı 
%15,69 %14,50 %13,41 

 

Çizelge 2.29 Bulancak Belediyesi emlak vergisinin belediye bütçesine oranı 

Bütçe ve Vergi Oranları 2012 2013 2014 

Bütün İlçe 

Belediyeleri 

2013 

Bulancak Belediye Bütçesi (TL) 17.368.878 21.413.647 24.492.164 

 

26.799.231.000 

 

Bina Vergisi (TL) 495.053 524.911 731.920 
% 9,16 

Bütçe içindeki oranı % 2,85 % 2,45 %2,98 

Arsa Vergisi (TL) 211.213 250.979 319.104 
% 3,62 

Bütçe içindeki oranı % 1,21 % 1,17 % 1,30 

Arazi Vergisi (TL) 542 714 9.497 
% 0,17 

Bütçe içindeki oranı %0,003 %0,003 % 0,04 

Bulancak Belediyesi Toplam Emlak Vergisi 
Oranı (Bina, Arsa ve arazi Vergisi) % 4,07 % 3,62 % 4,33 % 13,41 

2.4 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Üzerinden Ayrılan Pay ve Bağışlar 

Belediyelerin en önemli gelir kaynağı kendilerine bütçe vergi gelirlerinden aktarılan 

paylar oluşturmaktadır. Belediyeler şartlı ve şartsız bağışlar ile diğer idarelerden yardım 

alabilmektedir. Diğer idarelerden alınan yardımların büyük çoğunluğu ortak proje 

kapsamında alınan yardımlardan ve demirbaş ürün, araç, taşıt mahiyetinde olmaktadır. 
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2.4.1 Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan pay 

2008 tarih ve 5779 sayılı Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında 

Kanun ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının %2,85’i büyükşehir dışındaki 

belediyelere, %2,50’si büyükşehir belediyelerine ve %1,15’i il özel idarelerine 

ayrılmıştır. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri 

düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden saptanır. 

Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan belediye payının %80’lik kısmı nüfusa göre, 

%20’lik kısmı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tespit edilen gelişmişlik endeksine 

göre her yıl ocak ayı nüfus verilerine göre İller Bankası tarafından dağıtılır. Gelişmişlik 

endeksinin kullanımında, ilçeler gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş ilçeden en 

çok gelişmiş ilçeye doğru ve eşit sayıda ilçeyi içeren 5 gruba ayrılır. Aktarılacak 

miktarın %23’ü birinci gruba, %21’i ikinci gruba, %20’si üçüncü gruba, %19’u 

dördüncü gruba ve %17’si beşinci gruba tahsis edilmiştir. Bu tahsisat, her grup içinde, 

gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılmaktadır.  

Belediyeler arasında mali dengesizliklerin kaldırılması için “denkleştirme ödeneği” adı 

altında bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının binde biri nüfusu on bine kadar olan 

belediyelere dağıtılır. Büyükşehir belediyeleri sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatı toplamının %5’i ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payın 

%30’u, büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. 
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Şekil 2.4 İl özel idaresi ve belediye paylarının bütçe gelirleri içindeki oranı  

Genel bütçe vergi paylarının hesaplamasında 02.07.2008 öncesinde vergi iadeleri, petrol 

ürünleri özel tüketim vergisinin (ÖTV) tamamı, motorlu taşıtlar ÖTV’sinin %28’i, 

alkollü gazlı içecek ÖTV’sinin %60’ı, özel iletişim vergisinin tamamı, özel işlem 

vergisinin tamamı, şans oyunları vergisinin tamamı genel bütçe vergi gelirleri 

toplamından çıkarılıp kalanın %6’sı belediye payı olarak ayrılmaktaydı. Yeni 

düzenleme ile hem yarım puanlık bir yüzdesel artış hem de ilave vergilerle belediyelerin 

gelirleri yükseltilmiştir. Böylelikle yerel yönetimlerin merkezi idareye olan bağlılıkları 

daha da artmıştır. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV) verilerine göre 2008 yılından 

itibaren belediye paylarının genel bütçe vergi gelirleri içindeki oranı giderek artmaktadır 

(Şekil 2.4). Yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin mali yapıları bir nebze de olsa 

güçlendirilmiş, ancak gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerin harcamalarının merkezi 

yönetim harcamalarının içindeki payına nispeten geri kaldığı yine şekil 2.5’deki 

TEPAV verilerinden anlaşılmaktadır. Sonuç olarak mahalli idarelerin geliri yükselmiş, 

ancak merkezi idareye bağımlılığı artmıştır. 
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Şekil 2.5 Çeşitli ülkelerde yerel yönetim harcamalarının merkezi yönetim harcamalarına          

     oranı 

2.4.2 Alınan bağış ve yardımlar 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinde belediyelere verilen imtiyazlardan 

biri de verilen bağışları kabul etmektir. Şartlı bağışları kabul etme yetkisi belediye 

meclisinde, şartsız bağışları kabul etme yetkisi ise belediye başkanına verilmiştir. 

Sağlanan yardımların kullanılmasında şayet bir kullanım alanı belirtilmemiş ise şartsız 

bağış, bir amaç belirtilmiş ise şartlı bağış olduğu kabul edilmektedir. 

2.4.3 Diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar 

Belediyeler diğer kurum ve idarelerden de yardım alabilmektedir. Bu yardımlar da 

belediyeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bu yardımların konusunu 

genelde altyapı ihtiyaçlarına yönelik yardımlar, çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik 

yardımlar ile kültür ve turizmin geliştirilmesine yönelik yardımlar oluşturmaktadır. 

2.4.3.1 Belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçlarına yönelik yardımlar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, malî kaynağı yetersiz olan belediyelere İller Bankası 

tarafından hazırlanıp,  Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı tarafından yıllık 

yatırım programına alınan altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla 

Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık bütçesine konulan ödenekten yardım yapılır. Söz 

konusu ödeneğin yardım konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
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1- Harita yapımı, 

2- İmar planı yapımı, 

3- İçmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, 

4- Atıksu şebeke, atıksu arıtma, 

5- Katı atık bertarafı, 

6- Deniz deşarjı ve benzeri her türlü altyapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanması 

ve yapımı. 

 

Yardımdan nüfusu 100.000 ve altında olan belediyeler faydalanmaktadır. Belediyelerin 

etüt ve projelerinin hazırlanmasında, proje bedelinin % 75’i kadar, altyapı tesislerinin 

yapımında ise 20.000’in altında olan belediyelere yatırım maliyetinin %75’i kadar, 

nüfusu 20.001 - 100.000 arasında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %50’sine 

kadar yardım yapılmaktadır. 

2.4.3.2 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi yardımları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin 

iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için Bakanlık bütçesinde 

öngörülen ödenekten belediyelere ve birliklere karşılıksız yardımlar yapılmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış 

suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri bakanlık çevre katkı gelirini oluşturan 

kalemlerden biridir. Bakanlığın diğer gelir kalemleri:  

1. İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların maliyet, sigorta ve navlun bedelinin (Cost, 

Insurance and Freight - CIF) yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında 

alınacak miktardan, 

2. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına 

göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden, 

3.  Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin faizleri, banka faizleri ve kredi anapara 

geri dönüşlerinden, 

4. Her türlü hibe, bağış, yardım ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 
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Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan yardımın konusu 

aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

1- Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için 

yapılan harcamalar, 

2- Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalar, 

3- Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalar, 

4- Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalar; 

5- Gürültünün önlenmesi ile ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi harcamaları, 

6- Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunların kurdukları ve yönettikleri 

birliklerce ihtiyaç duyulan çöp toplama, vidanjör, arozöz, ilaçlama, yol süpürme aracı 

ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer araç ve ekipmanlara yönelik harcamalar, 

7- Çevre kirliliğinin giderilmesi için ve benzeri konularda yapılan harcamalar. 

2.4.3.3 Belediyelerin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma yönelik 

projelerine yapılan yardımlar 

Belediyelerin kültür, sanat ve turizmi zenginleştirici, geliştirici, şenlik, festival, gösteri, 

güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelerine Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca yardım yapılmaktadır. Belediyece hazırlanan projeler Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, ilgili belediyeye nakit yardım yapılmaktadır. 

2.4.3.4 Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yardımlar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

yönelik de yardım yapmaktadır. Yardımın kaynağını belediyelerden alınan emlak 

vergisi tutarına %10 oranında tahakkuk ettirilen taşınmaz kültür varlıklarını korunma 

katkı payı oluşturmaktadır. Bu ödenek vali tarafından il sınırları içindeki belediyelerin 

kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları projelerin 

kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama işlerine yardım amacıyla kullanılır. 

Yapılacak bu yardımlar proje bedelinin %49’unu geçemez. Belirtilen oran büyükşehir 

belediyeleri için %60, diğer belediyeler için %95’e kadar arttırılabilir. 
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2.4.4 Avrupa Birliği mali yardımları 

Avrupa Birliği (AB) genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasına, 

ekonomik faaliyetlerin uyumlu gelişmesine ve yaşam standartlarının yükseltilmesine 

yönelik olarak hibe nitelikli yardımlar yapılmaktadır. Yardımın amacı aday ülkeleri 

Avrupa Birliği üyeliğine hazırlamaktır. Hibe nitelikli bu fonlarla Avrupa Birliği ile 

mutabık kalınan projeler hayata geçirilmektedir. Belediyeler hibe programlarına ayrılan 

bütçeden diğer kurumlara göre %26,18’lik payla en yüksek miktarda yararlanan kuruluş 

olmuştur. Bunun en büyük nedeni Avrupa Birliği müktesebatının büyük bir kısmının 

belediyecilik hizmetleri ile ilgili olmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar çok sayıda proje 

Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilmiştir. 2007 yılından itibaren AB aday ülkelere 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı verilen bir program geliştirilmiştir.  

Avrupa Birliği Bakanlığı verilerine göre 2007-2013 yılları itibarıyla ülkelere tahsis 

edilen fon yaklaşık 9.9 milyar avro tutarındadır. Bu tutarın yaklaşık yarısını oluşturan 

4.8 milyar avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alınarak Türkiye için 

ayrılmıştır (Çizelge 2.30). Fonun yaklaşık yarısı Türkiye için ayrılsa da kişi başına 

düşen tutar ve yüzölçümüne göre km²’ye düşen alan bazında yapılan hibe tutarında, 

Türkiye diğer ülkelere göre bir hayli düşük oranda hibe almaktadır.  

Çizelge 2.30 2007-2013 IPA Dönemi AB Mali Yardımının aday ve potansiyel aday 

ülkelere göre dağılımı 

Ülke Adı Yüzölçümü Avro/km² 
Nüfus 

2006 

Avro 

/kişi 

Toplam avro 

(2007-2013) 
Oran 

Hırvatistan 56.594 18.926 4.443.000 241 1.071.123.001 %11,65 

Türkiye 783.562 6.260 72.520.000 67 4.908.900.000 %48,47 

Arnavutluk 28.750 20.675 3.149.000 189 594.396.001 %6,47 

Bosna 

Hersek 
51.209 12.890 3.843.000 172 660.096.001 %7,18 

Sırbistan 77.474 18.017 7.425.000 188 1.395.868.923 %15,19 
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2.5 Belediyelerin Taşınmaz Gelirleri 

Belediyelerin tüzel kişiliğe haiz kurumlar olmaları nedeni ile mevzuatta tanımlanan 

bütün yollarla taşınmaz edinmeleri mümkündür. Belediyelerin taşınmaz varlıklarından 

elde edebilecekleri başlıca gelirleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:   

1- Belediye taşınmazlarının kiralanması yolu ile elde edilen gelirler; 

a- Arsa kiralanması, 

b- Bina kiralanması, 

c- Belediye imtiyaz haklarının kiralanması, 

d- Ecrimisil gelirleri, 

e- Belediye taşınmazların tahsis edilmesi, 

2- Belediye taşınmazların satılması ile elde edilen gelirler; 

a- Arsa satışları, 

b- Bina satışları, 

c- Kat karşılığı inşaat işleri, 

d- Konut ve arsa üretimi, 

e- İmar artıklarının satışından elde edilen gelirler oluşturur.  

2.5.1 Belediye taşınmazlarının kiralanması 

Belediye taşınmazları 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince belediye encümeni 

tarafından alınan karar ile 3 yıla kadar,  belediye meclisi tarafından alınan karar ile de 3 

yıldan uzun süreli kiralamalar yapılabilmektedir. Belediye meclisinin aldığı kiralama 

kararı süresini kısıtlayan kanun ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu olmuştur. 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince belediye taşınmazları on yıldan fazla kiraya 

verilememektedir. Ancak turistik tesis kurulacak yerlerin, doğal gaz iletim, dağıtım ve 

depolama tesis ve şebekelerinin, enerji üretimi tesislerinin, dağıtım tesis ve 

şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan uzun süre ile kiraya verilmesi mümkün 

kılınmıştır. 
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Kiralama ihalelerinde taşınmazın kira bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nca idare 

tarafından oluşturulan komisyonlarca, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlar 

ile bilirkişilerden soruşturularak tespit edilir. Tespit edilen muhammen bedeller 

üzerinden, belediye encümeninden oluşan ihale komisyonu huzurunda açık artırma veya 

kapalı teklif ihale usulünce kiralama ihalesi yapılarak, en yüksek kira ücretini verene 

gayrimenkuller kiralanmaktadır. En yüksek teklifi veren istekli sözleşme imzalamaz ise, 

en yüksek ikinci teklifi veren istekliye ihalenin bırakılması ihtimali yoktur. Sözleşme 

süresi sonunda kira sürelerinin uzatılması olanağı bulunmayıp, yeniden aynı usulle 

kiralama ihalesi yapılması gerekmektedir. Kiralama ihaleleri ile 3 veya 10 yılda bir 

taşınmazların kira bedelleri komisyonlarca yeniden tespit edildiğinden piyasa 

fiyatlarının altında kalan taşınmaz kira bedelleri güncel piyasa değerlerine 

getirilebilmektedir.  

Kiralama ihaleleri şartlı kiralamalar şeklinde yapılarak, yap işlet devret usulüne benzer 

bir model ile ihale edilebilmektedir. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 

Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun gereği yap işlet devret modelinin 

uygulanabilmesi ileri teknoloji,  yüksek maddi kaynak, Yüksek Planlama Kurulundan 

alınacak izin ve Bakan onayını gerektirdiğinden, yatırımların bu modelle ilçe 

belediyeleri tarafından yapılabilmesi çok mümkün olmamaktadır. Bu durumda ilçe 

belediyeleri, kısa süreli de olsa şartlı kiralamalar ile kendi bütçe imkanları ile 

yaptıramadıkları küçük çaplı hizmet, yapı, park bahçe ve diğer işlerini 

yaptırılabilmektedir. Konuya örnek olarak, Bulancak Belediyesi yaklaşık 300.000 TL 

maliyetli park ve park içindeki türbelerin yapım işini, 10 yıl sonra belediyeye kalmak 

üzere, işletme hakkı karşılığında şartlı kiralama usulü ile ihale etmiştir. 

Kira süresi sonunda belediye taşınmazlarını boşaltmayan kiracılar fuzuli şagil 

durumunu alır ve kendisinden piyasa değerleri üzerinden ecrimisil alınması gerekir. 

Belediye taşınmazları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nca devlet malı sayılmış ve 

dolayısıyla da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 75’nci madde hükümlerinin belediye 

taşınmazları için de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre sözleşme süresi 

sonunda taşınmazı idareye teslim etmeyen kiracıların tahliyesi mülki amirlikçe 

yapılmaktadır. Yine de mülki amirler bu işlemi yerine getirmemekte direndiği Bulancak 



63 

 

Belediyesi örneğinde gözükmektedir. Bunun yanında sözleşmesiz işgal altında bulunan 

belediye taşınmazları da bulunmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 75’nci 

maddesi hükümleri bu durumdaki taşınmazları içermemektedir. Bu durumda bu 

taşınmazların tahliyesi adli yargı yoluyla yapılmak zorunda olmakta ve uzun zaman 

almaktadır. 

Böylelikle belediye taşınmazları kira süresi sonunda genellikle boşaltılamamakta ve 

usulsüz olarak belediye encümenince Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) artış 

oranında artış yapılarak belediye taşınmazlarının kira süresi yıllık olarak uzatılmaktadır. 

Böylelikle ülkemiz şartlarında piyasa fiyatının çok altında belediye taşınmazlarından 

kira ücreti alınmaya devam edilmektedir. Bu durum hem kamu zararına, hem haksız 

kazanca, hem de eşitlik ilkesine ters düşmekte ve haksız rekabete neden olmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ilçe ve belde 

belediyelerinin taşınmaz kiralama gelirleri toplamı 633.663.000 TL olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen taşınmaz kiralama gelirlerinin 

toplam belediye gelirleri içindeki oranı %2,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Bulancak Belediyesi örneğinde 2013 yılı taşınmaz kira geliri 291.742 TL’den 2014 

yılında 634.712 TL’ye çıktığı görülmektedir. 2014 yılı Bulancak Belediyesi taşınmaz 

kiralama gelirinin toplam bütçe gelirlerine oranı %2,58 olarak gerçekleşmiştir. Kiraya 

verilen belediye taşınmazlarında bir artış gözükmediği halde kira gelirlerindeki bu artış, 

sözleşme süresi dolan taşınmazların kira bedellerinin piyasa fiyatları üzerinden 

güncellenerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleriyle tekrar kiraya 

çıkarılmasıdır. Belediye taşınmazlarının idaresi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

yeterli gözükmektedir. Kurumlara düşen görev, taşınmazları için 2886 Sayılı Kanun 

hükümlerini uygulayabilme kararlılığı olarak görülmektedir.  

2.5.2 Belediye taşınmazlarının tahsis edilmesi 

Taşınmazların tahsisi ile ilgili genel düzenleme, 5018 sayılı Kanun’un 47’nci 

maddesinde yer almaktadır. Bu hükme göre, kamu idareleri, kanunlarında belirtilen 
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kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz 

olarak tahsis edebilmektedirler. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye taşınmazlarının diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile mahalli idarelere bedelli veya bedelsiz olarak tahsis edilmesini öngörmüştür. 

Taşınmazların tahsis amacında kullanılma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde tahsis 

işlemi, tahsis eden idare tarafından iptal edilmektedir. Bu taşınmazlar kamu konutu ve 

sosyal tesis olarak da kullanılamamaktadır. Bu taşınmazların aynı kuruluşlara kiraya 

verilme imkanı da bulunmaktadır. Belediye Kanunu taşınmaz tahsisini arsa ile 

sınırlamıştır. Belediye taşınmazlarının tahsisine belediye meclisi yetkilidir. 

2.5.2.1 Taşınmaz tahsisi 

5393 sayılı Kanun’un “belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin 

dördüncü fıkrası hükmüne göre, il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler; (i) 

sağlık, (ii) eğitim, (iii) sosyal hizmet ve (iv) turizm hizmetlerini geliştirecek projelere 

arsa tahsis edebilirler. 

Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere arsa tahsisi, belediye 

meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile bedelsiz veya düşük bir bedelle 

yapılabilmektedir. Bu takdir belediye meclislerine aittir. “5393 sayılı Kanun’un 15’inci 

maddesinin dördüncü fıkrası arsa tahsisi yapılacak kişiler konusunda bir sınırlama 

getirmemiştir. Dolayısıyla arsa tahsisi yapılacak kişilerin gerçek veya tüzel kişi olması 

mümkün olduğu gibi, tüzelkişilerin de kamu veya özel hukuk tüzelkişisi ayırımı söz 

konusu değildir” (Güngör 2011). 

2.5.3 Sınırlı ayni hak tesisi yoluyla taşınmaz tahsisi 

Belediyeler belediye meclisi kararı ile taşınmazlarına süresi 30 yılı geçmemek üzere 

sınırlı ayni hak tesis edebilmektedir. Bu yöntem ile uzun süreli kiralama yapılarak 
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belediye taşınmazları üzerine özel teşebbüslerin yatırım yapmasına imkan sağlanmış 

olmaktadır. Bu model belediye taşınmazları üzerine üst hakkı kurulmasına ve yap işlet 

devret modeline de zemin oluşturmaktadır. Diğer taraftan belediyeler tesis ettiği sınırlı 

ayni hakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edecektir. Zira 

ilgili Kanun’un “1”, “36” ve 51/g maddelerinde ayni hak tesisi işlemlerinin bu Kanun 

hükümlerine göre yapılacağı öngörülmüştür. 

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması 

ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine göre, belediyeler 

ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina ve müştemilatı, tarihi özelliklerine 

uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi özellikleri korunmak ve mülkiyeti ilgili 

kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; eğitim, sağlık, kültür ve sosyal amaçlı 

olmak üzere: 

- Kamu yararına çalışan derneklere,  

- Vakıflara,  

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,  

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 

- Üniversitelere,  

- Ticarî faaliyetlerde kullanılmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, sınırlı ayni 

hak tesis edebilmektedir.  

2.5.4 Belediye hizmetlerinin imtiyaz yolu ile devredilmesi 

Dönmez (1998) imtiyaz sözleşmesi hakkındaki görüşlerini “İmtiyaz sözleşmesi, bir 

kamu hizmetinin kurulmasının ve belirli bir süre işletilmesinin veya kurulmuş bulunan 

bir kamu hizmetinin belli bir süre işletilmesinin karşılığında kendisinden 

yararlananlardan ücret almak, kar ve zararı kendisine ait olmak üzere,  idare tarafından 

getirilen koşullar çerçevesinde bir özel kişi veya kuruluşa bırakılmasını öngören 

sözleşmelerdir” şeklinde ifade etmektedir. 
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Günday (2002) ise imtiyaz sözleşmesi hakkındaki görüşlerini “Sözleşmenin bir tarafı 

olan hizmeti ifa edecek özel hukuk tüzel kişisi olan anonim şirkete imtiyazcı, kamu 

hizmetlerinin uzun süre tüzel kişiliğe yaptırmak isteyen idareye ise imtiyaz veren 

denmektedir. İmtiyaz, İdare’nin bir özel kişi ile yaptığı sözleşme uyarınca, belli bir 

kamu hizmetinin masrafları, kar ve zararı özel kişiye ait olmak üzere, özel bir kişice 

kurulması ve/veya işletilmesi usulüdür” şeklinde ifade etmiştir. 

İmtiyaz kurulmuş bir kamu hizmetinin işletilmesi ya da bir kamu hizmetinin kurularak 

işletilmesi şeklinde oluşur. Belediyelerin imtiyaz verme yetkisi 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15’nci maddesinde düzenlenmiştir. Belediyelerde imtiyaz vermeye 

belediye meclisi yetkili olup, İçişleri Bakanlığının onamasına tâbi tutulmuştur. 

Hazırlanan şartname ve sözleşme şartlarına göre imtiyaz verilmektedir. Belediyeler;  

1- Otobüs, deniz ve ulaşım araçları ve raylı sistemleri kurdurmak ve işletmek ve 

işlettirmek, 

2- Katı atıkların, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, depolanması bertarafı gibi 

hizmetleri yapmak ve yaptırmak, 

3- İçme ve kullanma suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını 

sağlamak ve gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek için 49 yıllığına imtiyaz 

hakkı verebilir. 

 

Sayılan hizmetlerin tamamı belediyelerce yerine getirilmesi elzem ihtiyaçlardır. Ancak 

belediyeler bu yüksek maliyetli hizmetleri gerçekleştirmek için yüksek sermayeye 

ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada belediyelerin bütçesi yeterli olmaz ise, bütçenin 

hizmet için müsaade edeceği zamana kadar bu işleri teknik ve mali açıdan güçlü tüzel 

kişilere imtiyaz yolu ile yaptırabilme imkanı doğmaktadır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu imtiyaz sözleşmesi ile gerçekleştirilebilecek işleri tek tek 

sayarak bu alanda yapılacak işleri kısıtlamıştır. Bu durum Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartının 3’ncü maddesinde: “Özerk yerel yönetimler kavramı yerel 

makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir 

bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 
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düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır” ifadesiyle imtiyaz hakkının 

ancak kanunlarla sınırlanacağını ve sorumluluk alanının da yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme yetkisini yerel yönetimlere vererek, imtiyaz hakkının alanını 

belediyelerin sorumluluk alanı kadar genişletmiştir. Ancak imtiyaz sözleşme hakkı 

Belediye Kanunumuzda ulaşım, içme suyu, atık su ve katı atıkların bertarafı ile 

kısıtlanmıştır. Konu ile ilgili ulaşım alanında Antalya Büyükşehir Belediyesinin verdiği 

imtiyaz hakkı örnek gösterilebilir. İlgili belediye şehir içi yolcu taşıma hizmetlerini 662 

dolmuş ve 161 halk otobüsü hattını imtiyaz yöntemiyle özel sektöre devretmiştir. 

Belediyelerin imtiyaz sözleşmeleri kamu ihale kurallarından farklı olarak ele alınmıştır. 

Çünkü imtiyaz sözleşmeleri belediyelerin uzun süreli sorumluluğuna neden olan 

işlerdir. Bu yüzden bir mal, hizmet veya yapım işi gibi ele alınmamıştır. Sözleşme 

imzalama aşamasında idareyi kısıtlayan unsur, kamu yararı ilkesidir. Sezginer (2007) 

imtiyaz sözleşmeleri hakkındaki görüşlerini “İmtiyaz sözleşmelerinde, imtiyazcının 

seçilmesi konusunda prosedüral kurallar bulunmamakla birlikte, genel olarak idarenin 

sözleşmeleri için öngörülmüş bulunan ihale kurallarına tabi olmak hususunda idarenin 

bir takdir yetkisi olduğu görülmektedir. Ancak bu durumda da, bu kuralların çizdiği katı 

çerçeveye tabi olunması söz konusu olmayıp, imtiyaz sözleşmesinin niteliği dikkate 

alınmak suretiyle, idareye geniş bir takdir yetkisi tanınmaktadır” şeklinde ifade 

etmektedir.  

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu içinde imtiyaz sözleşmelerinin yapımı ile ilgili bir 

hüküm bulunmamaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu imtiyaz verme kararını belediye 

meclisine yüklemiştir. Alınan karar Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararı 

ile yürürlüğe girecektir. İmtiyaz sözleşmelerinin hangi usulle yapılacağı ile ilgili 

yasalarda açıklayıcı bir hüküm bulunmayıp yasal boşluk bulunmaktadır. Ancak yine de 

belediye imtiyaza ilişkin şartnameyi hazırlayarak, ilan edip, istekliler ile yapılan 

görüşmeler neticesinde, seçilecek uygun kişi veya kuruluşla imtiyaz sözleşmesi yapması 

Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün “Belediye Başkanları ve Belediye Meclis 

Üyelerine Temel Bilgiler” adlı eserden edinilen bilgiye göre makul olduğu 

anlaşılmaktadır. Sözleşmede yapılacak hizmet, tarifeler, sözleşme süresi ve tarafların 

yükümlülükleri bulunur. 
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Gerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, gerekse de Belediye Kanunu belediyelere 

imtiyaz verme noktasında ihale yapma yükümlülüğünü vermemişse de uygulamada 

şekil 2.6’da görünen ilanda olduğu gibi ihale yolu ile imtiyaz veren belediyeler 

mevcuttur. Belediyelerce imtiyaz hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerince devredilmesi; rekabet ortamını oluşmasını sağlayarak, belediye hizmet ve 

taşınmazlarının piyasa rayiç bedeller üzerinden devredilmesini, hem de idarenin haksız 

rant ve çıkar sağlanmasına yönelik uygulamalarının önünü geçmesi bakımından 

önemlidir.  

Danıştay birçok kararında kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi ile ilgili genel olarak 

aşağıdaki unsurları aramaktadır:  

1- Sözleşme konusunun kamu hizmetinden oluşması, 

2- İmtiyaz sözleşmesi imtiyaz sahibinin kar ve zararına olarak kuruluş ve buna karşılık 

olarak da tahsil hakkı olması, 

3- Sözleşme konusu hizmetten alınacak ücretin bir tarifeye bağlanması, 

4- İmtiyaz sözleşmesinin belli bir devreyi kapsaması. 
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 Şekil 2.6 Örnek imtiyaz verme ihale ilanı 

 

Sözleşme için bir şartname hazırlanmış olması ve bu şartnamede, yapılacak hizmet, 

uyulacak tarifeler, sözleşme süresi ve tarafların bütün yükümlülükleri düzenlenmiş 

olması gerekmektedir. Kaynak sıkıntısı çeken belediyeler için imtiyaz sözleşmesi, yap 

işlet devret usulüne benzer yapısı ile cazip bir yöntem olsa da uygulamada fazla 
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kullanıldığı görülmemektedir. Bunun en büyük sebebi ise imtiyaz sözleşmesinin 

konusunun Belediye Kanununda kısıtlanmasıdır. İmtiyaz sözleşmesinin konusu turizm 

tesisleri yapımı ve park bahçe düzenlemesi gibi konular ile genişletilir ise belediyelerce 

kullanılabilecek bir yöntem olacaktır. 

 

2.5.5 Ecrimisil 

Ecrimisil, taşınmazın idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce yararlanma 

amacıyla işgal edilmesi sebebiyle, idarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına 

bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki haliyle iade edilmek şartı ve taşınmazın 

işgalden önce bulunduğu hali ile elde edilecek muhtemel gelir esas alınarak idarece 

talep edilen tazminata denir. Ecrimisil haksız işgal tazminatı olup, geriye dönük olarak 

hesaplanmaktadır. Ecrimisil bir kiralama usulü değildir. Ancak belediyelerde alınan 

encümen kararı ile sözleşme imzalanarak belediye taşınmazlarının işgale verildiği yanlış 

bir uygulama olarak görülmektedir. Belediyelerin bu usulü tatbik etmesinin amacı 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerinden kurtularak, belediye arsa, bina ve 

işyerlerinin ilan ve ihale yapılmadan kiraya verilmesi isteğidir. 

Ecrimisilin zamanaşımı konusunda ise Danıştay ile Yargıtay Genel Kurulu arasında 

görüş ayrılığı bulunmaktadır. Danıştay’ın görüşüne göre; 2886 sayılı İhale Kanununda 

hüküm bulunmadığından dolayı Borçlar Kanunu hükümlerinin uyulması gerektiği 

yönünde olup zaman aşımı süresinin 10 yıl olması gerektiği yönündedir (Anonim 1998). 

Yargıtay Genel Kurulunun görüşü ise, 5 yıllık süreye ilişkin olarak ecrimisilin talep 

edilebileceği yönündedir (Anonim 1986). 

2.5.5.1 Ecrimisil bedelinin tespiti 

2886 Sayılı Kanun’un 9’ncu maddesi tahmini bedelin hesabında kullanılacak fiyatın 

ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya 

bilirkişilerden soruşturulduktan ve hesap tutanağı tanzim edildikten sonra bunun 

dayanakları da eklenmek suretiyle idarelerce tespit edileceğini belirtmektedir.  

Ecrimisilin tespit ve takdirinde, idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin 



71 

 

kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline 

bakılmaksızın idarenin bu taşınmazdan işgalden önceki hâliyle elde edebileceği 

muhtemel gelir esas alınır.  

İdarede hangi komisyonun ecrimisil bedelinin tespitini yapacağı konusu ile ilgili olarak 

ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13’ncü maddesinde ecrimisil takdiri için 

oluşturulmuş hususi bir komisyon bulunmamaktadır. Yine aynı Kanun’un 9’ncu 

maddesinde ecrimisil bedelinin tespitinin idarelerce tespit edilir ve ettirilir ifadesinden, 

komisyon tespitinin idare tarafından kurulacak taşınmaz ve değerleme konusunda işin 

ehli veya uzmanı olan kişilerden oluşan komisyonlar tarafından yapılacağı 

anlaşılmaktadır. 

Diğer bir görüş ise kıymet takdir komisyonunun belediyelerde belediye encümeninden 

teşkil olunacağıdır. Çünkü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9’ncu maddesi bedel 

tespit komisyonu ile ilgili 13’ncü maddedeki komisyonun yetkili olduğunu 

belirtmektedir. Bu komisyon da belediyeler için ihale komisyonu olan belediye 

encümenidir. Belediye encümeninin her zaman değer tespiti için yeterli bilgi ve 

donanıma sahip kişilerden oluşmayacağı açıktır. Değer tespitinin belediye başkanınca 

işin uzmanı olan kişilerden teşkil edilen değer tespit komisyonunca oluşturulması ve 

encümence karara bağlanması daha uygun olacaktır.  

Çizelge 2.31 İlçe belediyeleri ecrimisil gelir oranları 

Yıllar 
Bulancak Bel. Ecrimisil geliri 

(TL) ve toplam bütçeye oranı 

İlçe ve belde belediyeleri 

ecrimisil geliri  (TL) ve 

toplam bütçeye oranı 

2012 0 72.246.000 

2012 - % 0,31 

2013 0 78.246.000 

2013 - % 0,29 

2014 ilk 9 ay 0 58.383.000 

2014 ilk 9 ay - % 0,29 

Ecrimisil geliri özünde rutin olarak takip ve tahakkuku yapılan bir gelir türü 

olmadığından ve seçimle işbaşına gelen idare ile ilçe esnafını karşı karşıya getirebilen 
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özelliğinden dolayı tahsili zoru bir gelir türüdür. Bulancak Belediyesi örneği de, işgal 

edilen taşınmazlarının olmasına rağmen tahakkuk ve tahsil edilen ecrimisilin olmaması 

bu durumu göstermektedir (Çizelge 2.31). Ancak belediyeler için semt pazarlarının, 

seyyar satıcıların ve kira ilişkisinin olduğu yerde ecrimisil uygulamasının olmaması 

mümkün değildir. Ayrıca ilçede belediyeye tahsisi yapılan dolgu alanları, park ve 

bahçelerin bulunması ve üzerinde seyyar satıcıların da bulunmasından dolayı bu gelirin 

bütçe gelir cetvelinde olmasını gerektirmektedir. Ülke geneli ilçe belediyelerinin bütçe 

gelir tablosunda ecrimisil tahakkuk ve tahsilatlarının kısmen de olsa yapıldığı 

gözükmektedir. 

2.5.6 Belediye taşınmazlarının satılması 

Belediye taşınmazlarının satışı, takas ve tahsisine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nca 

belediye meclisi yetkili kılınmıştır.  Belediye meclisinin satış kararından sonra Devlet 

İhale Kanunu hükümleri ile taşınmazın satış işlemleri belediye encümeni eli ile görülür.  

Belediyelerin bina, lojman ve işyeri gibi taşınmazlarının satışları süreklilik arz eden bir 

gelir türü değildir. Ancak 2005 yılında Resmi Gazetede ilan edilen, “Belediyelerin arsa, 

konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışına dair yönetmelik” ile belediyelere 

düzenli kentleşmeyi sağlamak için imarlı ve altyapılı arsaların temini ve konut üretimi 

ve bunların satışı yetkisi verilmiştir. 

2.5.6.1 Taşınmazların satışında muhammen bedelin tespit edilmesi 

Belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, satışına dair İçişleri Bakanlığı tarafından 

çıkartılan yönetmelik gereği belediye konut ve işyerlerinin satış muhammen bedeli, 

kıymet takdir komisyonunca belirlenecek maliyet bedeline belediye encümenince en az 

%5 ilave edilmek suretiyle tespit edilmekte ve satışlar ihale tarihinden en az 10 gün 

önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ilan edilmektedir.  

İlgili yönetmelik ile belediyeler arsa veya sosyal konutları yönetmelikte belirtilen 

şartları taşıyan dar gelirli veya afete uğramış vatandaşlara ihalesiz olarak tahsis de 
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yapılabilmektedir. Bunun yanında yönetmelik belediyelere sosyal konutların dışında 

prestijli konutların üretimini yapmaya yetki vermektedir. Yönetmelik taşınmazların 

muhammen değerlerinin tespitini, biri inşaat mühendisi olmak üzere en az 3 kişiden 

oluşan kıymet takdir komisyonuna vermiştir. Birçok belediyede takdir komisyonlarının 

ehil kişilerden kurulamadığı ve belediyelerde değerleme alanında uzman kişilerin 

genellikle bulunmadığı görülmektedir. Kıymet takdiri yapılarak satılan ve daha önce 

tahsisi yapılmış konutların en az %10’u peşin alınır ve 20 yıla kadar ödeme süresi 

uzatılabilir. Satış yapılan konut, arsa ve işyerlerinin ise en az %50’ si peşin alınır ve 

ödeme süresi 2 yıldan uzun tutulamaz. Arsa ve konutların tahsis, kiralama ve 

satışlarında peşinat alındıktan sonra kalan borç miktarı her yıl bir önceki yılın Yi-ÜFE 

değerleri ile veya faiz oranlarıyla güncellenmesi gerekli görülmektedir.  

Çizelge 2.32 Taşınmaz satış gelirleri ve oranları 

Yıllar 

Bulancak Bel. 

Bina Satış geliri 

(TL) ve toplam 

bütçeye oranı 

Bulancak 

Belediyesi Arsa 

satış geliri  

(TL) ve toplam 

bütçeye oranı 

İlçe ve belde 

belediyeleri bina 

satış geliri  

(TL) ve toplam 

bütçeye oranı 

İlçe ve belde 

belediyeleri arsa 

satış geliri 

 (TL) ve toplam 

bütçeye oranı 

2012 
463.438 7.623 254.702.000 1.523.818 

% 2,70 % 0,04 % 1,12 % 6,70 

2013 
921.851 100.000 346.757.000 2.502.785.000 

% 4,30 % 0,47 % 1,29 % 9,33 

2014 
0,00 0,00 229.462.000 1.514.162 

- - % 1,16 % 7,70 

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ilçe ve belde 

belediyeleri toplam geliri 26.799.231.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yine ilçe ve belde 

belediyeleri toplam taşınmaz satış gelirleri 2.935.398.000 TL olarak tahsil edilmiştir. 

Taşınmaz satış gelirleri toplam ilçe ve belde belediyeleri gelirleri içinde % 11’lik bir 

oranda yer tutmuştur. Bu gelirin büyük bir kısmını arsa satışlarından gelen gelir 

oluşturmaktadır. 

Bulancak Belediyesi örneğinde 2012 ve 2013 yıllarında taşınmaz satış geliri olduğu 

halde 2014 yılında hiç satış gerçekleşmemiştir (Çizelge 2.32). Bunun nedeni 

belediyenin ticaret maksatlı veya sosyal sorumluluk çerçevesinde arsa ve konut 
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üretimini yapmıyor olmasıdır. Ancak 2015 yılı içinde alternatif gelir kaynakları elde 

etmek için hem sosyal, hem de prestijli konut ve işyeri üretimine Bulancak 

Belediyesinde birçok belediyede olduğu gibi başlanılmıştır. İlerleyen yıllarda belediye 

bütçesi içinde taşınmaz satış gelirlerinin önemli bir yer alacağı tahmin edilmektedir. 

2.5.7 Belediyelerin kat karşılığı inşaat işleri 

Kat karşılığı inşaat işi, mülkiyeti idareye ait arsa üzerinde yüklenici tarafından tüm 

giderleri karşılanmak şartı ile ve yapı üzerinden arsanın belirli paylarının mülkiyetini 

yükleniciye vermeye dayalı bir sözleşme türüdür. 5393 sayılı Belediye Kanunu 

hükümlerince belediyeler konut, işyeri ve diğer inşaat işlerini, kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi düzenleyerek ihale yolu ile yaptırabilmektedir. Kat karşılığı inşaat işleri 

belediye bütçesinin yeterli olmadığı durumlarda belediyelerin tercih ettiği bir yapım işi 

yöntemi sayılabilir. 

Arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim söz konusudur. Birincisi arsa sahibi 

tarafından müteahhide arsa teslimi, diğeri ise arsaya karşılık olmak üzere arsa sahibine 

yapılan konut veya işyerinin teslimidir. Her iki tarafın da birbirine karşı sorumlulukları 

bulunmaktadır. Yüklenicinin belediyeye karşı sorumluluğu, sözleşmede, ihale teknik ve 

idari şartnamesinde öngörülen şartları eksiksiz olarak yerine getirmesidir. Belediyenin 

yükümlülüğü ise arsaya inşaat yapılabilmesi için yükleniciye teslim etmek ve iş 

sonunda sözleşmede öngörülen bağımsız bölümleri yükleniciye devretmektir. 

Sözleşmede olması kaydıyla yüklenici kendisine kalan arsa paylarını yapım süresi 

içinde üçüncü kişilere satabilir. 

Belediyeler kendi bütçeleri ile yaptıramayacağı, konut, işyeri, sosyal tesis gibi yapıları 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenleyerek yaptırabilmekte ve böylece kendisine gelir 

getirebilecek imkanlara harcama yapmadan sahip olabilmektedir. Belediye kat karşılığı 

inşaat işini sözleşme şartlarını hazırladıktan sonra, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre ihale ilanına müteakip ihale edip, Borçlar Kanunu hükümlerine göre 

sözleşme imzalayabilmektedir. Belediyeler kat karşılığı yaptırdığı bu taşınmazları satış, 

kiralama veya işletme hakkı vermek suretiyle kendine yeni gelir kaynakları 
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oluşturabilecektirler. Bu yöntem ile belediye doğrudan nakdi gelire sahip olmasa da, 

dolaylı olarak bütçesinden harcama yaparak elde edeceği yapı ve hizmetlere bedel 

ödemeden sahip olma olanağı sunacaktır. 

2.5.8 Belediyelerin konut ve arsa satışları 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69’ncu maddesi belediyeye düzenli kentleşmeyi 

sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 

belediye ve mücavir alanlar içinde arazi satın almak, kiralamak, kamulaştırma yapmak, 

bu arsaları trampa etmek ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş 

birliği yapma ve ortak projeler gerçekleştirme yetkisini vermiştir. Ayrıca 775 sayılı 

Gecekondu Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelerin arsa temini ile ilgili 

hükümler bulunmaktadır. Belediyeler tarım arazileri ile özel kanunlar gereği korunması 

gereken yerler hariç olmak üzere imarlı arsalar üretebilir, üretilen bu arsalar üzerine 

konut yapabilir ve üretilen konut ve arsaları satabilmektedir. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine çerçevesinde, TOKİ Başkanlığınca uygun 

görülen taşınmazlar, belediye meclisi kararı ile konut yapımına ayrılabilmektedir. TOKİ 

belediye meclislerince tespit edilen yerleri redde ve değiştirilmek üzere geri 

göndermeye ve lüzumlu gördüğü yerlerin konut üretimi için ayrılmasını belediyelerden 

isteyebilmektedir. Yine 3194 sayılı İmar Kanunu’nca Özel Kanunlar gereği savunma, 

meydan, yeşil saha, otopark gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan alanlar 

hariç hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye terk 

edilebilir. Fakat bu suretle elde edilen arazi ve arsalar satılamaz ve özel mülkiyete konu 

edilememektedir. 

Konut üretimi yapan belediyeleri bekleyen zorluklar da vardır. Çünkü belediyelerin 

konutu üretip, satışı gerçekleştirmesi küçük ilçelerde belediyenin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmamaktadır. Konut sahiplerinin belediyeden konut ile ilgili onarım ve 

tadilat talepleri, müteahhit müşteri ilişkisi niteliğinde olmadığından sürekli devam 

etmektedir. Bu da zaten görev yoğunluğu bulunan belediyelere ek hizmet ve bütçe 
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külfeti getirmektedir. Belediyelerin yapımını gerçekleştirdiği konutların satış fiyatı 

noktasında da, vatandaşın piyasa fiyatına göre çok daha düşük fiyat beklentisi 

oluşmaktadır. Belediyeler bunun gibi ve diğer bürokratik, denetim gibi zorlukları 

Belediye Kanunu 70’nci maddesi çerçevesinde kurulan Ticaret Kanununa tâbi belediye 

şirketleri vasıtasıyla aşmak istemektedirler. Belediye şirketleri hem Ticaret Kanunu 

hükümlerine tâbi hem de yeni düzenlemeler ile hem de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 

Kanunu hükmünce kamu zararı sorumluluğuna tâbi tutulmuştur. Belediye şirketlerinin 

avantajı mal ve hizmet alım işlemlerinde bazı istisna haklarının olması ve satış 

işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmamasıdır.  

2.5.9 3194 sayılı İmar Kanunu 17’nci maddesince yapılacak taşınmaz satışları 

Belediyeler 3194 sayılı İmar Kanunu 17’nci maddesi gereğince yapabileceği taşınmaz 

satışlarına ilişkin olarak aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekmektedir:  

1- Kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan 

parçaları, 

2- İstikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasın olan sahalardan 

müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, 

3- Gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını 

bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle 

satın almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu 

temin eder. 

 

İlgili madde de belirtildiği üzere belediyeler İmar Kanunu 17’nci maddesi gereğince 

bitişik parsel sahibine satılacak olan taşınmazları, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerine göre oluşturulacak, kıymet takdir komisyonlarının tespit edeceği bedeller 

üzerinden alınacak encümen kararıyla birlikte satışını yapması gerekmektedir. Aynı 

şekilde imar planlarının uygulanması sonucunda, kamulaştırmadan artan parçaların 

bitişik parsel malikine satılması işlemlerinden belediyeler gelir elde etmektedir. 

Belediyeler bu durumdaki taşınmazlarının tespitini yaparak satış işlemlerini yerine 

getirmesi gerekmektedir. Aksi halde artık parsellerin atıl durumda kalmasına ve 
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işgalciler tarafından bedelsiz olarak kullanılmasına belediyelerce zemin açılmış 

olacaktır. 

Mevzuatta yapılan yeni düzenlemelerle bu amaçla kurulacak kıymet takdiri 

komisyonlarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev almaları 

gerekli kılınmış olup, belediye mevzuatında da bu yönde düzenleme yapılması 

zorunluluğu bulunmaktadır. İyi işleyen değerleme sistemi ve gayrimenkul geliştirme 

uzmanlarının belediyelerde istihdam edilmesi yoluyla belediyelerin olası gelir 

kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olabilmektedir.   
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3. İLÇE BELEDİYELERİ İLE BULANCAK BELEDİYESİNİN GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

3.1 İlçe Belediyelerinin Genel Yapısı 

1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiğinde belediye sayısı 421 iken, bu sayı 2002 yılına 

kadar artış göstererek 3.225 adete ulaşmıştır (Şekil 3.1). Bu yıla kadar belediye 

sayılarında sürekli artış gözükmüştür. 2004 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belediyelerin kuruluş ölçeği ile 

alan ve nüfus standartları getirilerek, belediyelerin belli bir büyüklüğün altına düşmesi 

engellenmek istenmiştir. Buna müteakip 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Hakkında Kanun ve 2012 yılında 

çıkartılan 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulmasına Dair Kanun ile nüfusu 2000’in altında kalan belde belediyeleri kapatılarak 

1397 belediye sayısına ulaşılmıştır (Şekil 3.1). Bu rakamın 519’unu büyükşehir ilçe 

belediyeleri, 400’ünü ilçe belediyeleri, 397’sini ise belde belediyeleri, 30’unu 

büyükşehir belediyeleri ve 51’ini il belediyeleri oluşturmaktadır.  

 

 Şekil 3.1 Yıllara göre belediye sayıları 

İlçe belediyelerinin gelirlerinden önemli bir paya sahip olan vergilerin ve harçların 

kaynağını insanlar oluşturmaktadır. Nüfus arttıkça insanların yaşamını sürdüreceği 
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mekana ihtiyaç olacaktır. Nüfus artışı ile orantılı olarak bina miktarında da artış 

gözlemlenmesi doğaldır.  

 

Şekil 3.2 Yüzölçümlerine göre verilen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 

miktarları 

Yıllara göre alınan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi miktarında orantılı bir 

artış gözlemlenmektedir. Ancak 2011 yılından sonra yürürlüğe giren Yapı Denetim 

Kanunundan dolayı, 2010 yılında alınan yapı ruhsatı miktarında diğer yıllara göre açık 

bir artış gözlemlenmektedir. 2010 yılında bir önceki yıla göre alınan daire yapı ruhsatı 

sayısı %58,7 oranında, yüzölçümlerine göre verilen yapı ruhsatı sayısı ise %60,9 

oranında artış göstermiştir (Şekil 3.2 – Şekil 3.3).  

Yine aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2012 yılında yapı kullanım izin 

belgesi alımında bir duraklama söz konusu olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da yapı 

kullanım izin belgesi alımında orantılı bir artış gözlemlenmiştir. Artan yapı ruhsatı 

miktarı ile belediyelerin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinden elde ettiği harç 

gelirleri aynı oranda artış göstermiştir. 
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Şekil 3.3 Yıllara göre verilen daire sayısına göre yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin     

     belgesi miktarları 

3.2 Bulancak İlçesi ve Belediyesinin Genel Yapısı 

Bulancak ilçesi Giresun iline bağlı Karadeniz sahil şeridinde, doğusunda bulunan 

Giresun il merkezine 14 km ve batısında bulunan Ordu il merkezine 30 km uzaklıkta 

bulunan bir şehirdir. İlçenin esas geçim kaynağı fındık tarımıdır. Ticaret, sanayi, 

hayvancılık ve turizm faaliyetleri olsa da, tarım kadar önemli bir paya sahip değildir. 

İlçede fındık hasadı yılda bir kez ağustos ayında yapıldığından ve 2000’li yıllardan 

sonra fındık rekoltesi yıllara göre değişik oranlarda gerçekleşmesinden dolayı nüfusun 

büyük bir kısmı ticaret ve sanayi şehirlerine göç etmiştir. İlçede Organize Sanayi 

Bölgesi için yapım faaliyetleri devam etmekte, Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi ile 

şehir dışına verilen göç oranının düşüşe geçmesi beklenmektedir. Ancak şehir dışına 

göç eden insanların büyük bir bölümü yatırım ve yazlık konaklama amaçlı ilçeden 

gayrimenkul edinmektedirler. Bulancak İlçesi yine de Karadeniz Bölgesinde nüfusu 

azalmayan yerleşim yerleri içinde kalmayı başarmıştır. Merkez ilçe nüfusunun 

azalmamasının bir nedeni de, eğitim ve sağlık olanaklarının iyileşmesi gibi iletici ve 

çekici nedenlerden kaynaklanan köy nüfusunun şehir merkezine göçüdür. 
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Şekil 3.4 Bulancak Belediyesince verilen yapı ruhsatı miktarları 

Bulancak ilçesi yaz aylarında tarıma dayalı iç ve dış göç almakta olup, bu mevsimde 

ilçe nüfusu büyük artış göstermektedir. İç göçü; Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinden ve dış göçü ise Gürcistan Cumhuriyet’inden almaktadır. İlçenin 2014 

nüfusu 41.900 kişidir.  

Bulancak gerek kıyı kenti olması, gerekse de doğasıyla turizme elverişli bir bölge olsa 

da, güneşli gün sayısının az, deniz suyu sıcaklığının düşük olmasından ve doğa turizmi 

ile ilgili de yeterli altyapı yatırımlarının olmamasından dolayı turizmi gelişmemiştir. 

Ancak doğa turizmi gerekli ulaşım imkanlarının sağlanması ve konaklama ihtiyacının 

giderilmesi halinde gelişime müsait olacaktır. Bunun yanında kentin kuruluşu çok eski 

tarihlere dayanmayıp, kayda değer bir tarihi eser bulunmadığından kültür turizmi de söz 

konusu değildir. İnşaat sektörü İlçenin ekonomisine son dönemde, tüm Türkiye’de 

olduğu gibi önemli etkiler yapmıştır.  

Kalkınmada öncelikli bölgelerde uygulanan vergilerde, merkezi idare indirime ve bazı 

teşviklere gidebilmektedir. Yapılan vergi indirimleri ve teşvikler belediye gelirlerini 

doğrudan etkilemektedir. Teşvik uygulaması bölgenin gelişmesine katkıda bulunması 

noktasında belediyelere uzun dönemde gelir avantajı sağladığı gibi, kısa vadede vergi 

indirimine gidildiğinden dolayı gelir kaybına neden olmaktadır. Bulancak İlçesi 

Kalkınmada öncelikli bölgeler kapsamındadır. 
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Ülke genelinde diğer belediyelerde olduğu gibi, Bulancak Belediyesinde, 4708 Sayılı 

Yapı Denetim Kanununda yapılan değişiklik, şekil 3.4 ve 3.5’den anlaşıldığı üzere 2010 

ila 2011 yıllarında yapımına başlanan bina sayısının artışına, 2012 yılında biriken yapı 

stokundan ötürü bir düşüşe ve 2013 yılından itibaren de normal seviyesine dönmesine 

neden olmuştur. Bu yıldan sonra verilen yapı ruhsatlarında orantılı bir artış 

gözükmektedir. 

İlçede 2012 yılında 354 adet, 2013 yılında 536 adet ve 2014 yılında ise 419 adet yapı 

kullanma izin belgesi verilmiştir (Şekil 3.5). Son 20 yılda verilen iskan belgesi 2014 

yılında verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı düşse de giderek artan bir oranı 

yakalamıştır. Bunun yanında iskan belgesi almadan binalara yerleşim oranının yüksek 

olması fiili olarak biten bina sayısının gerçeği yansıtmamasına yol açmaktadır.  

 

Şekil 3.5 Bulancak Belediyesince verilen yapı kullanım izin belgesi miktarları 
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4. İLÇE BELEDİYELERİ VE BULANCAK BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE 

BELEDİYE GELİRLERİNİN İNCELENMESİ 

Bulancak Belediyesi örneğinde Merkezi İdare vergi gelirlerinden ayrılan pay dışındaki 

gelirler çok düşük oranda kalmıştır (Şekil 4.1). Bunun dışında mal ve hizmet satış 

gelirleri kaleminden elde edilen gelirler daha düşük bir nispette önem arz etmektedir. 

Bu da temiz su tüketiminden gelen gelir kaleminden oluşmaktadır. Ancak Bulancak 

Belediyesinin tahakkuk etmiş su faturalarından 4.600.000 TL alacağının olması, tahsil 

edilemeyen su faturalarının önemli bir gelir kaybına neden olduğu Bulancak Su ve 

Kanalizasyon İşletmesi verilerinden anlaşılmaktadır. Bu da kartlı sayaç kullanımının 

belediyelerde önemini artırmaktadır. Bir başka husus ise belediyelerin alacaklarının icra 

takip usulü ile gerçekleştirilmesinin gerekliliğidir. 

 

Şekil 4.1 Bulancak Belediyesi 2014 yılı bütçe gelirleri sınıflandırması 

Bulancak Belediyesi örneğinde merkezi idare vergi gelirlerinden ayrılan pay dışındaki 

vergi, harç ve mal ile hizmet satışları gelirlerinin, ilçe belediyeleri vergi, harç ve mal ile 
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hizmet satışlarından elde edilen gelirleri ortalamasından gözle görülür bir şekilde düşük 

olması göstermektedir ki, idare konusu geçen vergi ve hizmet gelirlerinin tahsilinde 

daha sağlam bir irade göstermesi ve gerekli icra takip işlemlerinin arttırılması 

gerekmektedir. Zira şekil 4.1 ile şekil 4.2’de ülke geneli ilçe belediyeleri ile Bulancak 

Belediye Başkanlığı arasındaki türleri göre gelir farkı, vergi kaybının tek bir kalem gelir 

türünden kaynaklanmayıp, genelde tahakkuk ve tahsilat eksikliğinden oluştuğunu 

göstermektedir. İlçe belediyeleri genelinde de merkezi idareden ayrılan vergi paylarının 

yüksekliği ve dolayısıyla yerel yönetimlerin merkezi idareye bağımlılığı dikkat çekici 

düzeydedir. 

 

Şekil 4.2 İlçe Belediyeleri 2013 yılı bütçe gelirleri sınıflandırması (x 1000 TL) 

4.1 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde İlan ve Reklam Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ilçe ve belde 

belediyeleri toplam geliri 26.799.231.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yine ilçe ve belde 
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belediyeleri toplam İlan ve reklam vergisi geliri 133.514.000 TL olarak tahsil edilmiştir. 

İlan ve reklam vergisi toplamı ilçe ve belde belediyeleri gelirleri içinde %0,50’lik bir 

oranda paya sahip olmuştur. Bulancak Belediyesinde de İlan ve reklam vergisinin 2013 

ve 2014 yıllarında neredeyse hiç tahsil edilmediği gözükmektedir. Verginin 

toplanmamasının nedeni, bununla ilgili gerekli denetimlerin yapılmaması ve 

tahakkukların gerçekleştirilmemiş olmasıdır.  

Bulancak Belediyesinin ilan ve reklam vergisi gelirinin, Türkiye geneli ilçe ve belde 

Belediyeleri ortalama ilan ve reklam vergisi geliri üzerinden yapılan tahmine göre yıllık 

ortalama 200.000 TL vergi ziyaı olduğu gözükmektedir. Nitekim 2014 yılı içinde 

yapılan denetimler neticesinde yıllık 80.000 TL vergi tahakkuku yapılmıştır. Bu 

değerde, gerçek ilan ve reklam vergisi miktarını yansıtmamaktadır. Bunun da en büyük 

nedeni, Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen bir kısım ilan ve reklamların tahakkuk 

ettirilmemesidir. 

4.2 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Eğlence Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre Türkiye geneli İlçe 

ve Belde Belediyeleri eğlence vergisi toplamı 74.970.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye geneli İlçe Belediyelerinde toplanan eğlence vergisi de toplam belediye gelirleri 

içinde %0,28 oranında yer tutmuştur. Bulancak Belediyesinde 2013 yılı içinde tahsil 

edilen eğlence vergisi bulunmamaktadır. 

İlçe ve belde belediyelerin de toplanan eğlence vergisinin düşük oranda gerçekleşmesini 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan otel, sinema, lunapark gibi vergi 

konusunu oluşturan eğlence yerlerinin küçük yerleşim yerlerinde az sayıda bulunması 

ya da hiç bulunmaması, ilçe belediyelerinde eğlence kültürünün oluşmaması ve 

ekonomik nedenlere dayandırılabilir. İlçe belediyelerinde eğlence vergisinin 

arttırılabilmesi, yerel idarelerin yapacakları turizm yatırımlarına bağlı kalmıştır. 
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4.3 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Haberleşme Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre Türkiye geneli ilçe 

ve belde belediyeleri haberleşme vergisi toplamı 30.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de ilçe ve belde belediyelerinde toplanan haberleşme vergisi toplam belediye 

gelirleri içinde %0,11 oranında pay almaktadır. Bu oran Muhasebat Genel Müdürlüğü 

2013 verilerine göre il belediyelerinde %0,06, büyükşehir belediyelerinde ise %0,0001 

olarak gerçekleşmiştir. Haberleşme vergisinin oranının ilçe belediyelerinde daha yüksek 

olması, il ve büyükşehir belediyelerinin diğer gelirlerinin haberleşme vergisine göre 

daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bulancak Belediyesinin 2013 yılı verilerine göre haberleşme vergisi 16.188 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu da 2013 yılı bütçe gelirlerinin %0,07’sini oluşturmaktadır. Bu oran 

ülke ortalamasına yakın bir düzeyde gerçekleşmiştir. Belediyelerin bu vergi türünden 

gelen gelir miktarını artırma imkanı bulunmamaktadır. Merkezi idare haberleşme 

vergisi oranını yükselttiği taktirde, vergi miktarı yükselecektir. 

4.4 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Elektrik ve Havagazı Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke geneli ilçe ve 

belde belediyelerinin tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisi toplamı 

952.208.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen 

elektrik ve havagazı tüketim vergisi toplam belediye gelirleri içindeki oranı %3,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde %2,2 ve büyükşehir belediyelerinde %0,03 

olarak gerçekleşmiştir. 

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi ilçe belediyeleri gelirleri içinde önemli bir yekun 

teşkil etmektedir. Büyükşehir belediyelerinin diğer gelir türlerinden kaynaklanan 

gelirlerinin yüksek olmasından dolayı elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranı 

diğer gelirlere göre düşük kalmıştır. Bulancak Belediyesi gelirleri içinde de ilçe 

belediyeleri genelinde olduğu gibi, bu vergi türü önemli bir yer tutmaktadır. 2013 

yılında Bulancak Belediyesi toplam gelirinin %2,13’ünü, 2014 yılında ise %2,59’unu 
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elektrik ve havagazı tüketim vergisi oluşturmuştur. Bu verginin tamamı da elektrik 

vergisinden tahsil edilen vergilerden oluşmaktadır. Bulancak ilçesinde 2014 yılında 

elektrik vergisinden elde edilen gelirin artış göstermesinin nedeni, belediye ve mücavir 

alanlara dahil olan yeni mahallelerden kaynaklanmaktadır. 

4.5 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Yangın Sigorta Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke düzeyinde ilçe 

ve belde belediyeleri yangın sigorta vergisi tahsilatı toplamı 6.287.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen yangın sigorta vergisi toplam 

belediye gelirleri içindeki oranı %0,02 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde 

%0,05, büyükşehir belediyelerinde %0,08 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Bulancak 

Belediyesi örneğinde 2013 yılı için 9.334 TL olarak tahsil edilmiş ve diğer gelir 

türlerine göre oranı %0,04 civarında olmuştur. Ancak bu tutar 2014 yılı için artış 

göstererek 19.280 TL’yi bulmuştur. Bu vergi türünün de belediye gelirleri içinde önemli 

bir yer tutmaması yerel halkın sigortacılık hizmetlerine karşı ilgisiz kalmasından 

kaynaklanmaktadır. 

4.6 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Çevre Temizlik Vergisi 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre Türkiye geneli ilçe 

ve belde belediyeleri çevre temizlik vergisi geliri toplamı 321.637.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen çevre temizlik vergisi toplam 

belediye gelirleri içindeki oranı %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde 

%1, büyükşehir belediyelerinde %0,001 olarak yer bulmuştur.  

Bulancak Belediyesi örneğinde bu oran 2013 yılı için toplam belediye gelirinin %0,6’sı 

oranında gerçekleşmiştir. Bu oran Türkiye geneli ilçe belediyelerinin bu vergi geliri 

türünde elde edilen gelir oranının yarısı kadardır. Bunun nedeni ise Bulancak İlçesinin 

kalkınmada öncelikli bölge içinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Zira 2005/9817 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç 
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olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan 

belediyelerde çevre temizlik vergisi %50 indirimli olarak alınacağı tebliğ edilmiştir. 

Bulancak Belediyesinin 2014 yılı çevre temizlik vergisi geliri 162.000 TL olmuştur. 

Buna ilave olarak ilgili belediyenin 2014 yılı için temizlik hizmet alımları dolayısıyla 

yaptığı gider toplamı 2.234.980 TL olmuştur. Belediyenin temizlik hizmetleri geliri ile 

gideri arasında büyük fark bulunmaktadır. Bunun yanında katı atıkların bertaraf 

giderleri de hesaplandığında temizlik hizmetleri Bulancak Belediyesi için büyük külfet 

oluşturmakta, buna mukabil çöp toplama hizmetinin giderlerini karşılayacak gelir 

kaynağına sahip bulunmamaktadır. Belediyelerin katı atık toplama ve bertaraf 

giderlerini azaltmak için, evsel katı atık oluşumunun en aza indirgemesi ve bu yönde 

toplumu bilinçlendirmesi gerekmektedir.  

Belediyeler evsel katı atıkların depolama sahasında yapılan ayrıştırma işlemini ihale 

yapmak suretiyle de, gelir elde etmektedir. Ancak bu gelir de yapılan çevre temizlik 

giderlerini karşılamaya yeterli gelmemektedir. Atıkların geri dönüşümü suretiyle 

maddesel geri kazanma ve katı atıktan enerji üretimi yoluyla elde edilecek kazanımlar 

ise küçük çaptaki belediyeler için yüksek maliyetli projeler içinde kalmaktadır.  

Sonuç olarak yerel düzeyde çevre ile ilgili büyük sorumluluk üstlenen belediyelerin 

kaynak yetersizliği, belediyelere verilmiş olan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre 

sağlığını koruma ve çevreyi geliştirme görevini yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu 

konuda illerde kurulan katı atık birlikleri,  belediyelerin maddi ve teknik imkansızlık 

nedeni ile yapamadıkları tesisleri kurmak ve işletmek için atılan olumlu bir adımdır. 

4.7 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde İşgal Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2013 verilerine göre Türkiye geneli 

ilçe ve belde belediyelerince tahsil edilen işgal harcı toplamı 267.067.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen işgal harcı toplamı belediye 

gelirleri içindeki oranı %1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde %0,8, 

büyükşehir belediyelerinde %0,04 olarak gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesi 
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örneğinde bu oran %0,09 olarak gerçekleşmiştir. İzinsiz işgaller mükellefiyeti 

kaldırmayacağından, belediye zabıtasının yapacağı denetim ve takipler bu harcın 

miktarını belirlemekte önem arz etmektedir. Yapılacak takibat ile bu harcın miktarı 

arttırılabilse de, belediye gelirleri içinde önemli bir yer almayacağı anlaşılmaktadır. 

4.8 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat 

Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke geneli ilçe ve 

belde belediyelerince tahsil edilen tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının toplamı 

31.405.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen tatil 

günlerinde çalışma ruhsatı toplamı belediye gelirleri içindeki oranı %0,11 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde %0,07, büyükşehir belediyelerinde %0,013 

olarak gerçekleşmiştir. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı belediye gelirleri içinde 

önemli bir yer tutmamaktadır. 

4.9 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Kaynak Suları Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ilçe ve belde 

belediyelerince tahsil edilen kaynak suları harcının toplamı 7.565.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen Kaynak suları harcı toplamı 

belediye gelirleri içindeki oranı %0,028 olarak gerçekleşmiştir. Kaynak suları harcı 

bölgesel bir gelir tür olduğundan belediye gelirleri içinde önemli bir yer tutmamaktadır. 

4.10 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Tellallık Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerince tahsil edilen tellallık harcının toplamı 48.881.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen tellallık harcının toplamı 

belediye gelirleri içindeki oranı %0,18 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde 

%0,12, büyükşehir belediyelerinde %0,04 olarak gerçekleşmiştir. Bulancak 

Belediyesinde bir yılda tahsil edilen tellallık harcı miktarı 7.250 TL olarak gerçekleştiği 
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tespit edilmiştir. Bu gelir de harcın konusunu oluşturan personel giderlerini dahi 

karşılamayacak düzeyde kalmaktadır. 

4.11 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Hayvan Kesim Muayene ve 

Denetleme Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerince tahsil edilen hayvan kesim muayene ve denetleme harcının 

toplamı 12.468.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil 

edilen hayvan kesim muayene ve denetleme harcının toplamı belediye gelirleri içindeki 

oranı %0,05 olarak gerçekleştiği saptanmıştır. Bu oran il belediyelerinde %0,06, 

büyükşehir belediyelerinde ise kentleşmeden ötürü daha düşük seviyelerde 

gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesinde tahsil edilen hayvan kesim muayene ve 

denetleme harcı toplamı 11.089 TL olarak gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesi’nin bu 

gelir türünde de amacı, kaynak oluşturmaktan çok hayvan kesim, muayene ve denetimi 

hizmeti yerine getirmektir. 

4.12 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Bina İnşaat Harcı 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ilçe ve belde 

belediyeleri bina inşaat harcı toplamı 675.477.000 TL olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve 

belde belediyelerinde tahsil edilen bina inşaat harcı toplam belediye gelirleri içindeki 

oranı %2,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran il belediyelerinde %1,3, büyükşehir 

belediyelerinde %0,002 olarak gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesi örneğinde 2013 

yılı bina inşaat harcı geliri 161.914 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir içindeki 

payı ise %0,75’dir. Aynı gelir 2014 yılında %0,88 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran ülke 

ortalamasının altındadır.  

2008-2013 yıllarında ülke nüfus artış hızı ortalaması %14, Giresun ilinin nüfus artış hızı 

ortalaması %7,6’yı bulmuştur. Son iki yılda ise ülke ortalamasına yaklaşarak %12 

seviyesinde gerçekleşmiş olup, göç veren değil göç alan yerleşim merkezi olmuştur. 

Bulancak İlçesindeki son yıllardaki nüfus artışı 2014 yılında bina inşaat harcındaki 

artışa da yansımıştır. 
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4.13 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Baz İstasyonu Yapı Ruhsatı Harcı 

Bulancak Belediyesinde ve ülke genelinde belediyelerde yer seçim belgesi ücreti ile baz 

istasyonu yapı ruhsatı harcı genelde tahsil edilmediği gözükmektedir. Konuyla ilgili 

belediyelerin gerekli takibatı yapması gerekmektedir. 

4.14 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde İmar ile İlgili Harçlar 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerince tahsil edilen imar ile ilgili harçların toplamı 897.000.000 TL 

olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen imar ile ilgili harçların 

toplamı belediye gelirleri içindeki oranı %3,4 olarak gerçekleşmiştir.  Bu oran Bulancak 

Belediyesi örneğinde 2014 yılı için %0,34 olarak 2013 yılı için %0,38 olarak 

gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesinde imar ile ilgili harçların oranı ülke 

ortalamasının çok altında bulunmaktadır. Bu gelir türünün diğer ilçelere göre düşük 

olmasının bir nedenini de alınmayan yapı kullanma izin belgeleri oluşturmaktadır. 

4.15 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Harçlar Üzerine İnceleme 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerince tahsil edilen bütün harçların toplamı 2.003.285.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen bütün harçların toplamı, 

toplam belediye gelirleri içinde %7,5’lik bir orana sahip olmuştur. Bu oran il 

belediyelerinde %3,47, büyükşehir belediyelerinde ise %0,51 olarak gerçekleşmiştir.    

Bulancak Belediyesi örneğinde ise 2013 yılı için toplanan harç toplamı 398.301 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilen harçlar toplamının, toplam bütçe gelirleri içindeki 

yeri ise %1,86, 2014 yılı için ise %2,08 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar ülke 

ortalamasının çok altında bulunmaktadır. İlçe belediyeleri için harçlar önemli bir gelir 

kaynağı olmasına rağmen, gerek deneyimli personel yetersizliği, gerekse de donanım 

eksikliğinden ötürü Bulancak Belediyesinde tahsil edilmesi gereken harçların tahakkuk 

ve tahsilatı yapılamamıştır.  
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4.16 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Harcamalara Katılma Payları 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerince tahsil edilen harcamalara katılma payının toplamı, 402.638.000 

TL olarak gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen harcamalara 

katılma payının toplamı belediye gelirleri içinde %1,5’lik bir oranda yer tutmuştur. Bu 

oran il belediyelerinde ve büyükşehir belediyelerinde ise yaklaşık aynı oranlarda 

gerçekleşmiştir. Bulancak Belediyesi örneğinde harcamalara katılma payı 2013 yılı 

bütçesinde 155.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe gelirleri içindeki yeri ise 

%0,7 olmuştur.  

06.02.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu’nun 86’ncı maddesinde geçen “alınır” fiili, “alınabilir” olarak 

değiştirildiğinden dolayı zaten bu gelir türünün tahsilinde çekingen davranan 

belediyeler, yasanın değiştirilmesinden sonra, daha da bu gelir türünün kullanımında 

isteksiz hale gelmiştir. Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin 

hiçbir şekilde %2’sini geçemez. İlçe belediyeleri içindeki vergi değerlerine esas konut 

fiyatlarının düşüklüğü ve katılma payına esas emlak vergi değerinin %2 oranıyla 

sınırlandırılması bu gelir türünün düşüklüğüne neden olmaktadır. Gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının emlak vergisi değerinin tespitinde kullanılan arsa 

ve arazi değerlerinin tespiti komisyonunda üye olarak bulunmasının harcamalara 

katılma payının hesabında da önemi ortaya çıkmaktadır. 

4.17 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Emlak Vergisi 

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde ilçe ve belde 

belediyelerinin toplam bütçe gelirleri içindeki, mülkiyet üzerinden alınan vergi geliri 

%13,41 oranında bir paya sahip olmuştur. Bulancak Belediyesinde bu oran aynı yıl için 

(2013 yılı) %3,62 olarak gerçekleşmiştir. İstatistik Genel Müdürlüğü 2011-2014 yılları 

Konut fiyat endeksi verilerine göre ve bulunduğu bölge ve konumu itibari ile Bulancak 

Belediyesinin emlak vergisinin Türkiye geneli ilçe ve belde belediyeleri tarafından 

tahsil edilen emlak vergisi oranına yakın bir oranda olması gerekmektedir.   
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Bulancak Belediyesinin emlak vergisinin düşüklüğünün nedenleri şöyle sıralanabilir:  

1- İlçede arsa vasfında gözüken binaların varlığı. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 

11’inci maddesinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı 

alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; 

yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin 

veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı 

tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta 

tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik 

bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi 

talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik 

bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı 

alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan 

yapılarla ilgili olarak uygulanmaz” hükmü gereği Bulancak İlçesinde fenni inşaatı 

tamamlanıp, İskan Belgesi alma aşamasına gelemeyen yapılar geçici mesken izni alarak 

abonelik koşulunu yerine getirmiştir. Bu aşamadan sonra da taşınmaz malikleri yapı 

kullanma izni almaya ihtiyaç duymamış ve halen meskenleri arsa vasfı üzerinden işlem 

görmektedir. Bu da Bulancak Belediyesinde büyük vergi kaybına neden olmaktadır. 

2- İmar planı uygulaması yapılmış ama halen arazi gözüken taşınmazların varlığı da 

vergi kaybına neden olmaktadır. 

3- Diğer bölgelere göre az da olsa emlak fiyatlarının düşük olması üçüncü bir neden 

olarak sayılabilir. 

Sonuç olarak taşınmaz değerlerinde meydana gelen artışa, dört yılda bir kıymet takdiri 

ile güncelleme yeterli gelmemektedir. Taşınmaz değerlerinde meydana gelen artış 

emlak vergisine yansımamaktadır. Emlak vergisini en az kayıpla tahsil etmek 

belediyelerin hem görevi, hem de TC 1982 Anayasası’nın 73’ncü maddesi gereği kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre her vatandaşın vergi ödeme 

yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamak açısından önemlidir. Bu açıdan belediyeler 

beyan esasına dayalı olan emlak vergisi mükellefliğini, belediye sınırları içinde 

yapacağı bina, arsa ve arazi envanter oluşturma çalışmaları ile re’sen beyan alarak 
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mükellefliyetin başlamasını sağlamalıdır. Bu alanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 

öncü çalışmalarda bulunmaktadır. 

4.18 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Ayrılan Pay 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV) verilerine göre 2008 yılından 

itibaren genel bütçe vergi gelirleri içindeki belediye payı oranı artış eğilimli bir çizgi 

sergilemektedir. 2007 yılında %40 olan il özel idare ve belediye payı, 2011 yılında 

%54’e kadar yükselmiştir (Şekil 4.3). Bu olumlu gelişmenin yanında belediyelerin 

aldığı vergi gelirleri payından, Sosyal Güvenlik Kurumuna, hazine alacağı niteliğindeki 

borçları ve İlbank A.Ş.’ye olan borçları bu pay üzerinden kesilmektedir. Belediyelerin 

bu idarelere karşı mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri neticesinde, merkezi yönetim 

bütçesinden ayrılan paylarda önemli oranlarda azalma meydana gelmektedir. 

 

Şekil 4.3 İl özel idaresi ve belediye paylarının bütçe gelirleri içindeki oranı 

Yeni düzenlemeler ile yerel yönetimlerin mali yapıları bir nebze de olsa güçlendirilmiş, 

ancak gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimlerin harcamalarının merkezi yönetim 

harcamalarının içindeki payına nispeten geri kaldığı yine şekil 4.4’deki TEPAV 
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verilerinden anlaşılmaktadır. Türkiye’de yerel yönetimlerin harcamaları, merkezi 

yönetim harcamalarının içinde 2011 yılı itibari ile payı %22 oranında gerçekleşmiştir 

(Şekil 4.4). Gelişmiş ülkelerde bu oran %100’leri geçmektedir. Sonuç olarak mahalli 

idarelerin geliri yükselmiş, ancak merkezi idareye bağımlılığı daha da artmıştır. 

 

Şekil 4.4 Çeşitli ülkelerde yerel yönetim harcamalarının merkezi yönetim harcamalarına    

     oranı 

4.19 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Avrupa Birliği Mali Yardımları 

21.784.623 Euro maliyetli Avrupa Birliği mali yardımı ile Bulancak İlçesi su 

şebekesinin tamamının yenilenmesi, ilave yeni depolar, pompa istasyonları, isale hatları 

ve depo tankları için seviye sensörleri tedariki, kuyu ve depolar için debi ölçer ve yerel 

izleme ve görüntüleme sistemi kurulumu gibi hizmetler yerine getirilmektedir. 

Yine proje kabulü tamamlanmış, ihale aşamasında olan yaklaşık 22.000.000 Euro 

maliyetli atıksu hattı ve arıtma tesisi projesi devam etmektedir. Proje bedellerinin; 
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1. % 85’i Avrupa Birliğince, 

2. % 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 

3. % 9’u Bulancak Belediyesince karşılanmaktadır.   

Projeler ile 5 yıllık süre içinde Bulancak Belediyesine 107.000.000 Euro’luk yatırım 

yapılmış olacaktır. Bu projelerin Bulancak Belediyesinin kendi gelir kaynakları ile 

yerine getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Zira Bulancak Belediyesinin son üç yıl 

toplam bütçe geliri 63.273.000 TL olmuş ve dolayısıyla Avrupa Birliği mali yardımları 

belediyeler için yeni bir önemli gelir kaynağı olarak yerini almıştır. 

4.20 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Belediye Taşınmazlarının Kira 

Gelirleri 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine ülke genelinde ilçe ve 

belde belediyelerinin taşınmaz kiralama gelirleri toplamı 633.663.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. İlçe ve belde belediyelerinde tahsil edilen taşınmaz kiralama 

gelirlerinin toplam belediye gelirleri içindeki oranı %2,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Bulancak Belediyesi örneğinde 2013 yılı taşınmaz kira geliri 291.742 TL’den 2014 

yılında 634.712 TL’ye çıktığı görülmektedir. 2014 yılı Bulancak Belediyesi taşınmaz 

kiralama gelirinin toplam bütçe gelirlerine oranı %2,58 olarak gerçekleşmiştir. Kiraya 

verilen belediye taşınmazlarında bir artış gözükmediği halde kira gelirlerindeki bu 

artışın nedeni, sözleşme süresi dolan taşınmazların kira bedellerinin piyasa fiyatları 

üzerinden güncellenerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleriyle tekrar kiraya 

verilmesinden kaynaklanmaktadır. Belediye taşınmazlarının idaresi için 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu yeterli gözükmektedir. İdareler, belediyelere ait taşınmazları 2886 

sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 17 ve 35’nci maddeleri 

kapsamındaki süreler dahilinde ihale yapmak suretiyle kiraya vermesi ve kira süreleri 

sonunda yine yapılacak ihaleler ile kiralama işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

4.21 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Ecrimisil Gelirleri 

Ecrimisil geliri özünde rutin bir gelir olmadığından dolayı çizelge 4.1’de de görüldüğü 

üzere Bulancak Belediyesi örneğinde bu gelir türünün hiç bulunmaması normal 
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sayılabilir. Ancak belediyeler için semt pazarlarının, seyyar satıcıların ve kira ilişkisinin 

olduğu yerde ecrimisil uygulamasının olmaması mümkün değildir. Ayrıca Bulancak 

İlçesinde Belediyeye tahsisi yapılan dolgu alanları ile park ve bahçelerin bulunması ve 

buralarda faaliyet gösteren seyyar satıcıların da bulunmasından dolayı bu gelirin bütçe 

gelir cetvelinde yerini almasını gerektirmektedir.  

Çizelge 4.1 İlçe belediyeleri ecrimisil gelir oranları 

Yıllar 
Bulancak Belediyesi ecrimisil geliri  

(TL) ve toplam bütçeye oranı 

İlçe ve belde belediyeleri ecrimisil 

geliri (TL) ve toplam bütçeye oranı 

2012 
0 72.246.000 

- % 0,31 

2013 
0 78.246.000 

- % 0,29 

2014 ilk 9 ay 
0 58.383.000 

- % 0,29 

4.22 İlçe ve Bulancak Belediyeleri Örneğinde Taşınmaz Satış Gelirleri 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2013 verilerine göre ülke genelinde ilçe 

ve belde belediyelerinin toplam geliri 26.799.231.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yine 

Türkiye geneli İlçe ve Belde Belediyelerinin toplam taşınmaz satış gelirleri 

2.935.398.000 TL olarak tahsil edilmiştir. Toplam taşınmaz satış gelirleri Türkiye 

geneli ilçe ve belde belediyelerinin gelirleri içinde %11’lik oranda yer almıştır. Bu 

gelirin büyük bir kısmını arsa satışlarından elde edilen gelir oluşturmuştur.  

Bulancak Belediyesinde 1.021.851 TL’lik taşınmaz satışı yapılmış olup, gelirler 

içindeki payı %4,77 olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 4.2). Bulancak Belediyesi 

tarafından yapılan taşınmaz satışlarının büyük bir kısmını işyeri satışları 

oluşturmaktadır. Bulancak Belediyesi örneğinde 2012 ve 2013 yıllarında taşınmaz satış 

geliri olduğu halde 2014 yılında hiç satış gerçekleşmemiştir (Çizelge 4.2). Bunun 

nedeni belediyenin ticari maksatlı konut ve işyeri üretimini yapmıyor olmasıdır. Ancak 

2015 yılı içinde alternatif gelir kaynakları elde etmek için hem sosyal, hem de prestijli 

konut ve işyeri inşasına Bulancak Belediyesinde de birçok belediyede olduğu gibi 

başlanılmıştır. İlerleyen yıllarda belediye bütçesi içinde taşınmaz satış gelirlerinin 
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önemli bir yer alacağı tahmin edilmekte ve bu uygulama ilçe sınırları içinde belediye 

mülkiyetindeki taşınmaz varlığının hızla azalmasına ve zaman için artan yerel hizmet 

taleplerine bağlı olarak kamulaştırma giderlerinin de artmasına (veya yerel hizmet 

sunum maliyetinin yükselmesine) neden olabilecek bir yaklaşım olarak da görülmelidir. 

Çizelge 4.2 Taşınmaz satış gelirleri ve oranları 

Yıllar 

Bulancak 

Belediyesi bina 

satış geliri (TL) 

ve toplam 

bütçeye oranı 

Bulancak 

Belediyesi arsa 

satış geliri (TL) ve 

toplam bütçeye 

oranı 

İlçe ve belde 

belediyeleri bina 

satış geliri (TL) ve 

toplam bütçeye 

oranı 

İlçe ve belde 

belediyeleri arsa 

satış geliri (TL) ve 

toplam bütçeye 

oranı 

2012 
463.438 7.623 254.702.000 1.523.818 

% 2,70 % 0,04 % 1,12 % 6,70 

2013 
921.851 100.000 346.757.000 2.502.785.000 

% 4,30 % 0,47 % 1,29 % 9,33 

2014 
0,00 0,00 229.462.000 1.514.162 

- - % 1,16 % 7,70 
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5. SONUÇ 

Yerel toplumların ortak ihtiyaçlarının kaynaklar israf edilmeden, etkin ve verimli 

biçimde karşılanabilmesi için belediyelerin öz gelirlerinin güçlendirilmesi ve bu yolla 

yerel hizmetlerin kalitelerinin yükseltilmesi ve yatırımların artırılması mümkün 

olacaktır. Bununla birlikte çalışmada örnek olarak incelenen Bulancak Belediyesi’nde 

görüldüğü üzere genel olarak ilçe ve belde belediyelerinin vergi ve harçların tahakkuk 

ve tahsilinde isteksiz davrandıkları dikkati çekmektedir. Bu koşullarda ilçe 

belediyelerinin gelirlerinin önemli bir kısmını merkezi idareden aktarılan payların 

oluşturması ve belediyelerin öz gelir oluşturma yeteneklerinin sınırlı düzeyde kalması 

kaçınılmaz olacaktır. Yerel idarelerin öz gelirlerinin artırılabilmesi için yerel idarelerde 

gelir oluşturma kapasitesinin insan kaynakları, mevzuat ve yerel özerklik de dikkate 

alınarak güçlendirilmesi zorunlu görülmektedir.  

Belediyelerin öz gelirler ile diğer kaynaklardan elde ettikleri gelirlerin artırılması için 

belediye taşınmazlarının yönetimi ve özellikle arsa, arazi ve bina vergilerinin 

yükseltilmesi özel önem taşımaktadır. Genel beyan döneminde takdir edilen arsa ve 

arazi değerlerinin, yeniden değerleme artış oranları güncellenmesi yoluyla elde edilen 

vergi değerlerinin birçok il ve ilçede yerel gayrimenkul piyasa fiyatlarındaki artışın çok 

gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Birçok ilçede arsa takdir komisyonları tarafından 

belirlenen arsa vergi değerlerinin gerçek piyasa fiyatının altında olmasına ilave olarak 

yeniden değerleme oranları üzerinden yapılan güncelleme de yeterli görülmemektedir. 

Zira her ilçe, mahalle, cadde ve sokak düzeyinde gayrimenkul fiyatlarındaki artışların 

farklılık gösterdiği bilinmektedir. Fakat güncelleme oranı; ülke içinde her bölge, il ve 

ilçede aynı oranda uygulanmakta olup, bunun taşınmaz piyasasını özellikleri ve yerel 

dinamiklerle uyumlu olmadığı görülmektedir. İlçe ve il düzeylerinde takdir edilen arsa 

ve arazi değerlerinin genel olarak gerçekçi olmadığı ve bunun da temel nedeninin takdir 

komisyonlarının ehil kişilerden oluşmaması ve konuya yerel düzeylerde yeterince önem 

verilmemesi olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Emlak vergi gelirlerinin artırılabilmesi için öncelikle vergiye esas arazi ve arsa 

değerlerinin piyasa değerlerine yaklaştırılması, cins değişikliklerinin izlenmesi, 
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binaların vergiye esas sınıflarının rasyonelleştirilmesi ve tahsilat oranlarının 

yükseltilmesi zorunludur. Gerek örnek olarak alınan belediyede, gerekse diğer ilçelerde 

emlak vergisine esas arazi ve arsa değerlerinin düşük düzeyde kaldığı, beyan 

dönemlerinde takdir edilen birim vergi değerlerinin piyasa gerçekleri ve imar 

uygulamaları ile uyumlu olmadığı ve önemli ölçüde vergi kayıplarının oluştuğu 

görülmektedir. Diğer yandan beyan esasına dayalı emlak vergisi tahsilatının vergi 

kaybına ve gecikmesine neden olduğu tespit edilmiş olup, belediyelerce oluşturulacak 

bina ve arsa envanteri ile re’sen beyan esasına dayalı emlak vergisi tahakkukunun gelir 

kaybını önlemeye katkı yapabileceği açıktır. 

Mal ve hizmetlerden edinilen ücretlerin ilçe belediye gelirleri içinde önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir. Belediyeler, meclislerinde belirledikleri ücrete tabi mal ve 

hizmet satışlarını, ürün türlerini geliştirerek arttırabilirler. Zira yerel yönetimlerin 

hizmet alanı çeşitliliği göz önüne alındığında ve çeşitliliğin günden güne artışının 

izlendiği zamanımızda ücrete tabi gelir kaynaklarının da, arttırılma yol ve yöntemlerinin 

belediyeler tarafından geliştirilmesi gerekmektedir. Belediyelerin önde gelen 

giderlerinden biri olan çevre temizlik hizmetlerini, çevre temizlik vergisinden gelen 

gelirlerin karşılamaktan çok uzakta olduğu görülmektedir. Belediyeler ayrıştırma 

işleminden sonra kalan katı atıklarını, yapılacak bertaraf tesisleriyle, ekonomiye 

kazandırma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Bunu da kuracakları katı atık birlikleri eli 

ile görmesi, hem katı atık tesis projelerini gerçekleştirilebilir kılacak hem de belediye 

giderlerini düşürecektir. 

Kamu harcamalarına katılma payı ise her ne kadar altyapı harcamaları için kısmen 

finansman sağlayan bir gelir türü olsa da, Bulancak Belediyesi ve ülke genelinde ilçe 

belediyeleri örneğinde gözüktüğü üzere, gerçekleştirilmesi zor bir gelir türüdür. Sonuç 

olarak da ilçe belediyelerinde siyasi kaygılar nedeni ile uygulanması fazla yapılamayan 

bir yöntemdir. Günümüz koşullarında AB mali yardımları belediyeler için önemli bir 

gelir kaynağı olmuş ve büyük projelerini gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. İlçe 

belediyelerinin hibe alabilecek projeler geliştirmeleri için mühendis ve mimar gibi 

teknik kadrolara ilave olarak gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarını 

bünyelerinde istihdam etmelidirler. Bu çerçevede terminal, gar, toptancı hali, çarşı gibi 
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birçok yatırımın hibe programları ve alternatif finansman olanakları ile yapılması ve 

belediyelere ek mali yükün gelmesinin önlenmesi mümkün görülmektedir.   

Yerel yönetimlerde alternatif proje finansmanı yöntemleri olarak yap-işlet-devret ve 

kamu-özel işbirliği modellerinin uygulanabilmesi öncelikle proje geliştirme ve 

uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Belediyelerde ileri teknoloji ile 

yüksek maddi kaynak gerektiren projelerin Yüksek Planlama Kurulu onayından sonra 

söz konusu modellerle yapılması ve bu uygulamanın Bulancak gibi küçük ilçelerde 

yapılmasını sınırlayan 5393 Sayılı Kanunda üst sınır olarak belirlenen 30 yılın tadil 

edilmesi gerekecektir. Mevcut koşullarda alternatif finansman olanakları ile küçük 

ölçekli belediyelerde proje geliştirme ve uygulamasının oldukça zayıf olduğunun 

vurgulanması gerekir. Bunun yerine kaynak sıkıntısı çeken küçük ölçekli ilçe 

belediyeleri, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre şartlı kiralama yöntemi ile kira 

süresi sonunda yapılan yatırımlar belediyeye kalmak şartı ile park bahçe, yapı ve diğer 

uygulamaları yaptırabilmektedir. Bu yolla belediyeler, uzun zaman sonra elde 

edebilecekleri hizmetlere, erken dönemde sahip olabilmektedir. 

Belirtilen çalışmaların belediyelerde yapılabilmesi ve öz gelir kapasitesinin 

artırılabilmesi bakımından taşınmaz yönetimi sistemi, mali hizmetleri, emlak ve 

kamulaştırma, imar ve şehircilik müdürlükleri başta olmak üzere ilgili bütün alanlarda 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdamına özel önem verilmesi ve 

bu yönde 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere mevzuatta düzenleme 

yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Belediyelerde gayrimenkullerin satışları ile 

kiralama ve işgal bedellerinin piyasa rayiçlerine uygun bedeller üzerinden yapılması, 

gelir kapasitesinin artırılması bakımından önemli görülmektedir. Bu kapsamda 

belediyelerin 3194 sayılı İmar Kanunu 17’nci maddesi gereği kamulaştırmadan arta 

kalan ve müstakil inşaata elverişli olmayan arsa parçalarını imar planına uygunluğunu 

sağlamak için, taşınmaz envanter tespiti yaparak komşu parsel sahiplerine satışlarını 

yaparak da gelir elde etme olanakları bulunmaktadır. Belediyelerin bu durumda olan 

taşınmazların satışlarını 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapmaları 

gerekmekte olup, bu amaçla oluşturulacak kıymet takdir komisyonunun tespit edeceği 
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bedel üzerinden encümen kararı ile satış işlemlerinin tamamlanmasından önemli 

sorunların olduğu ortaya konulmuştur.  

Belediyeler artan hizmet alanlarına cevap verebilmek için yeni gelir kaynakları 

oluşturmak zorundadırlar. Bunlardan biri de belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, 

tahsisi, kiralanması ve satışına dair yönetmeliğin verdiği izin ile sosyal ve prestijli 

konutlar ile işyerleri üretimi olarak görülmektedir. Belediyeler konut üretiminde her ne 

kadar maliyetler noktasında avantajlı görünse de, avantajlı olmadığı yönleri de 

gözlenmektedir. Belediyelerin konut üretimindeki dezavantajı, sorumluluğunun 

taşınmazların satışıyla bitmeyip, müşterilerin ilerleyen zaman içindeki isteklerini yerine 

getirmek zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum yeterince iş yoğunluğu 

olan belediyelere ek külfet getirmektedir. Belediyeler ise bu sorunu kurdukları veya 

hibe yoluyla devraldıkları belediye şirketleri eli ile aşma eğilimine girmektedirler. İlçe 

belediyeleri asli görevleri içinde kalmak kaydıyla enerji üretimi, kum-çakıl ocakları, 

beton ve asfalt santralleri, hayvan kesim işleri gibi hizmet türü ücrete tabi işler 

kalemlerini çoğaltarak ek gelir kaynakları üretme imkanına sahiptir. Böylece 

belediyelerin sahip olduğu öz gelirleri arttıkça mali özerkliği sağlanacak ve bu da 

belediyelerin daha kaliteli hizmet sunmasına imkan verecektir. 

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak belediyelerde öz gelirler içinde mülkiyet ve 

taşınmaza dayalı gelirlerinin artırılması olanakları incelenmiş ve bu çerçevede 

belediyelerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve yetki 

alanlarının tanımlanmasına olan gereksinim ortaya konulmuştur. Belediyelerde 

gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi uzmanlarının istihdam olanaklarının 

artırılması ile belediyelerde kaynak geliştirme, proje geliştirme ve uygulama 

kapasitesinin artırılması yoluyla yerel hizmet sunum hızı ve kabiliyetinin artırılmasının 

mümkün olabileceği gözlenmektedir. Mevzuatta yapılan yeni düzenlemelerle bu amaçla 

kurulacak kıymet takdiri komisyonlarında gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının görev almaları gerekli kılınmış olup, belediye mevzuatında da bu yönde 

düzenleme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İyi işleyen değerleme sistemi ve 

gayrimenkul geliştirme uzmanlarının belediyelerde istihdam edilmesi yoluyla 

belediyelerin olası gelir kayıplarının asgari düzeye çekilmesi mümkün olabilmektedir.   
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