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- G İ R İ ş -

Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de da kamusal hiz:r::ıetle-
~ . 

rin bir kısml. ;::ıerkezi yö.net:iJ:n, bir kıs:cııda yerel yönetimler 

tarafJ.ndan görülnektedi.r. Kıt' a ve ada Av..ı:--upa' sında ve bu a

rada Türkiye'de yerel yönetim birliuleri içersinda kamu oyunun 

en çok dikkatini çeken belediyelerdi.r. Bunun nede.xıi belediye

lerin gerçeklaotiı ..... ;:ıek zorunda oldukları hizı·.ıetlerin topluı:ıu.n 

günlük yaşantıs~ ile yakından ilgili oluşudur. 

Ancaıc, belediyelerin ~:endilerinden beklenen fonksiyon

ları gerel::ince yerine getirebilneleri için hem belediyelere 

bırakılacak hiz~:ıetle.rin rasyonel esaslara göre sapta.r:ı.ması 1 

hen de bu hizı;ıetlerin gerektirdi[;i harca::ıaları l-\:arş:tlayacalc 

gelir lcaynakla..rı ile donatılr:1a?:ı. gerelcir. 

Riznet ve gelir clağ:ı.lırıJ. istenilen biçL.--:ıde ge.rçekleşti

rilmedi(;i;i to.kdirde belediye hiznetlerin.in yerine getirilmesi 

taı:ı anla::ııyle nümkün olanayacakt:tr. Türkiye' de son yıllarda 

bu duı"'uaun sor.ıut örneklerine sıl-c aıle rastla.ru:ı.aktaclı.r • 

.ili--:ıacımız, Türkiye' de gUncel biı" öneni olan bu konuyu, 

belediyele.cin görevleri ve gelir kaynakları açısından inoe

leı:ıek ve sorw'lun nasıl çözü:cılenebilece(;;i konusunda bazı öne

riler getirrıektir. 

Tezde, yerel yönet~~ biriLueri içinde belediyelerin ye

ri incelenirken, ko.ı:ıu yönetin şekilleri üzerinde durulnası 

gerekı-"ıiştir. Bu çalış:'ıo.da yönet:iı:ıler arası :;:,mli ilişkiler e

le cı.lınnakla beraber, cı.t;ırlık noktası bele(Li.yeler üzerinde 

topla.nnış ve :.ıeri:ezi yünetiı:ı lmrşısındo. belecliyeleri.rı hizllıet 
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ve gel~ yönünden durunu gözden geçirilr:ıiştir~ 

Tez al t:ı. bölüı:ıden oluş:cıo..ktadır·. 

İlle bölürade, belediyeler yerel yönotir:ı ve nerkezi yöne

tira ilişkileri açJ.s:ı.ndo.n ele cüı.naroJc, yerel yöneti:o birimle

ri içinde belediyelerin yeri belirle.nr:ıiştir. 

Yerel yöneti.ı.""J. ile nerkezi yö.net:L:-_ı o.ro.sındaki :r:ıo.li iliş

kiler başlığını taş:ı.yru1 ikinci bölüi::ıde r.ıcı.li tevzin esas cı.lJ.

ncı..ı."'ak i.rıcele.nniştir. 

Blli~dan sonra gelen bölürıde ise' belediye hizmetleri ve 

giderleri bölüşünıü, hiz:ı::ıet dağ,ılı:cıındtı optimum düzeyin sa:p

tanr~cı.sJ. açısından anlatı~~aktad~r~ Bu arada aynı böl~~ içer

sinde genel olarale belediye hizı:ıetleri ve hizı~etlerin nerke

zileşr,ıesi eğilii:ıi de ele alını:ıaktadır. 

Dördüncü bölür:.:ı, yabancı. ülkelerdeki uygularıaya ilişkin-

dir. 

Beşinci bölüuü, Türkiye'de belediyelerin nali yapısı o

luştı.:ı.rr:ıo.ktadır. Türkiye'de belediyeler, hiznet ve gelir bö

lüşüı:ıü açısından ele alınnış, özellikle bolediyelerlıı İller 

Bankası ile olan ilişkileri üzerinde cluı-·uLıuştu.r. 

Tezin daha çok o.C:ırl:ı.ğ,ını oluşturun son bölümde Türkiye 

de belediye gelir siste;::.ıinin tartış:ı.lıntı.sı yapılarak, beledi

ye hizmetlerinin yenielen sınıflo.ndırılnası ve kaynak tahsisi 

gereği incele.n.ı.'"!liş ve -rurkiye 'do beleeliye finansmanında sistem 

önerisi getirilmeye ço.lışıLv;ııştır.-

Tezin en sonundc. do. belediye fino.nsno.nı ile ilgili vo.r

dıGınız sonuçlar bolirle.n.ı.""J.ektedir.· 
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BİH.İN"Cİ BÖLÜM 

YEREL YÖNETtM Bİ:J.İMLERİ İÇİNDE BnLEDİYELERİH YERİ 

Sosyo.l bir gelişr.ıe ile bugünlru şeklini G.lnu.ş olun devle

tin o.w.o..cı fertler için gurekli ve yararlı olan işleri bnşo.r

nak, diğer bir dey:L.:üe ko..ı.-n.usc.l hiznetleri gömektir(1). Kamu 

hizmetleri; toplu geroksiru.:ıeleri ko.rşılo.yo.n, sürekli ve dü

zenli hizEıetlerdir( 2). Milli So.vun;.-ıo., Ef:,i tiı:ı, :So.yındırlık, 

So.[,lık VQ. gibi hiznetler knmu hizmetleri cı.ro.sındndır. Konu 

hiznetinin nitelikleri bunun devlet veya di~e.r kcı.nu tüzel ki

şileri ta.ro.fındo.n veyo. bunların gözetin ve denetini nltındo. 

kurulan vo işleyen teşebbüs olnası, genel ve toplu gereksin

neleri ko.rşılo.r:.msı, gidernesi ve lmr.ıu ycı.rctrını so.~,lo.ı:ıcı.k için 

kurulnuş olmo.s~, kG.nuyo. sunulmuş buluxuno.sı, sürekli ve düzen

li bir şekilde işlenesi gibi hususlo.rdır(3). Devlet genel hiz

metleri görürken ülkenin sosyal yapısıno., politik ve ekono

::::ıik koşullarına., olo.s.:ı.lıklo.ro. .. ve görülecek olnn hizr,ıetleX'e 

göre en uyguo sister.ıi uygular .• 

I- KAlVIU YÖHm~İivi ŞEKİLLERİ 

Genellikle, k2J:ıu yönetini açısından uygulo.no.n birbi

rine karşıt iki siston vo.rdır. Bu iki sistene ho.kirı olan or

tak ve teknik esc.slnr şudur; gerçekten kO:au hizmetlerinin yö

netiı.;ıi bir aerke zde ni toplamıalı yolcso. bu hizr.ıetler değişik 

yönet:i.L:ı. bir:iı.'::ı.leri nrc.sında mı dağı tılr:ıalıdır? Bu sorunun yo.-

( l) Vakur VERSAN, Kmm Yönetini, İstanbul 197 4, s.62. 

(2) Werner z. HIRSCH, The Econor.ıics of Sto.te and Loco.l Gover
nent, New York 1970, s.ll. 

(3) Versan, a.g.e. s.63. 
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nı tlo.nı~ıo.sı, rıerkezden yönetü.1 ve yerinden yönetia siste:::;.üe

rinin eso.sım vernektodir. 

1- Merkezden Yönetir:ı 

Merkezden yönetin (centro.lizo.tion), hiyernrşi deni

len bir yasal bağ ile zincir ho.linde ı:ıerkeze bağlnnr.uş kişi

lerden oluşo.n tek bir örgüt halinde ortc.yo. çıkar( 4). Ko.ı::ıu 

hiZE1etlerinin ycı.p:ı.lı~ıo.sı bak:ı.:c-.ıında.n yürütücü kararlar nlr.mk 

yetkisinin nerlcez örgütü içersinde olrıu:ı.yan bağınsız yöııctiu

lere tanıru:.ıo..sı,yerinden yönotiı.ui (decentrcüizo.tion) oluştur

ı:ıcı.kta.dır. 

2- Yerinden Yönetin 

Yerinden yönetlııde, bo.zı yönetsel görevlerin yürütüı

ı:ıas:ı. yetkisini, yerel hallc:ı. temsil etne olo..yındo.n nlcı.n bir 

meclise bcı.f;lı personele verilı:ıektedir(5). Bu bakından yerin

den yönctlıı, narkezden yönetinin tm::ı.m:ıen tersi olmcı.kto.dır( 6). 

Yerinden yönetiı.-:ı; uygulo.r:ıo. o.lo.nı bo.kır.ıındcı.n il~iye ayrı

larak hizr:ıGt bo.kıı:ıınclo.n yerinden yönetin, bölge bo.kımındo.n 

yerinden yönotb:ı ndlcı.rını alır. 

Hiznat bo.kınındo.n yerinden yönetirJ., belirli bir hizae

tin merkez örgütünelen cı.yrı ve yo.so.l bir vo.rlığı olan kurul

laren yönetilmesidir. 

Bölge bo.k:ı.ı:ıınclo.n yerinden yön et L1 ise, ülltenin bölgele

re o.yrılmo.sındo.n dosc..a yerel yönetinlerde oturo.nlo.r:ı.n, orada 

(4) tsnet GİRİTLİ, k~~e İdaresi, Teşkilo.tı ve Personeli, 
Istanbul 1963, s.ıo. 

{5) Berno.rd GOURNAY, Yönetliı Biliı.-:ıine Giriş (Çev.:İhsan KUNTBAY) 
TODAİE Yayını Ankara 1971, s.l45. 

( 6) Sıdd:ı.k Sami ONAR, İdo.re Hulcukunun Unur.1i Eso.sları, İstanbul 
1967, s.6ıo. 
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oturmalur:ı. nedeniyle döğan ortak çıkarlarını l<:arumak ve yönet
meı-c konusunda tanınan özerkliktir. 

Yerinden yönetim veya merkezden yönetim politik bir seçlı.o. 

olmakla birlikte, pek çok ülkede her iki yönetim şekli birbi
rine kaynaşmış durumdadır ve karar alma organı olarak merke~ 

1 • 

yönoti.ı.'nin o.ğırlığı daha fazladır( 7). Dolayısı ile her iki yö-
netim türü birlilcte ~cullanılmakto. ve birbirini tamamla...'11alctu
dır. Zira ülke yönetiminde her birlııin hiz~etleri ayrıdır.ve 
önemli olan bu hizmetleri kesin bir şekilele biribirinden ayı
rabilmektir. Başka bir deyimle, kamu hizınetleri üreten idari 
birimlerin opti.ı.'num hizmet alanını ya da hizaetin götürüleceği 
topluluk hacminin ne olacağını belirle:-üek gerekir( S). 

Görüldüğü gibi, yerinden yönetim uygulaması ile birlikte, 
devlet tüzel kişiliği içersinde ikinci derecede (tali) bir ta
kım tüzel kişilikler ortaya çık:nıaktadır. Bu tüzel kişiler, ö
zel hukuk tüzel kişilerinelen ayıraak amo.cı ile 11 karnu hukuku 
tüzel kişileri 11 ndı verilir. Bu tüzel kiı:;ıilerde karnu Jsu.rull]r 
~ ve kamu kurı.:t.ı.uları diye ikiye ayrılır. Kamu kurvr;ıları, bel
li bir veyo. birko.ç hizmeti gören kuruluşlardır. Üniversiteler, 
ekono:ı::ıik hizmetleri gören kururalar, bilirı kurvr,ıları gibi. Ka
mu kuruluşları ise bir bölgede yaşayan k~~selerin tamamını 
ilgilendiren kar.o.u hizaetlerini gören tüzel kişilerdir. örneğin, 
Türkiye'de il, belediye,· köy. Boli.t'li bir bölgede yaşayc:ı.n hal
kın kamu hizmetlerini gören kamu kuruluşlarıdır. 

II- YEREL YÖHETİM 

Görev alanı bir bölge ile sınırlı olan kamu kuruluş-

...... 
( 7) Wo.llnce E. OATES, ~ 1 The Chnnging Structu.re of Intergover

mental Fisco.l Rela.tions 19 , IIPF Congress Edinburgh, Sept. 
6.10.1976, Kongre Tebliği, s.7 

(8) Öı:ıer Faruk B.ATUB.EL, Ko.rnu Maliyesi Teorisine Giriş, İstan
bul 1976, s.77~78. 
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lo.rınJ.n esası devlet vo koı:ıünlor 'dir. Devlot ve konünler ken

diliklerinden doğcıuş ta~ihi ve doğal ln1ruluşlnrdır. Konünlor, 

belli bir bölgede oturan kişilerin, komşuluktan do~angereksitme

lerin! karşılayan ve kendi kendilerini yönotocek özerk bir 

varlığa. sahip ka.r_m l:uruluşlo.rıdır. Vo.rlıGını devlete borçlu 

olr::ınyo.n bu topluluk, bugünldi modern devletlerin lru..rulno.lo.rın-

dan çok önce ort~yo. ç::ı..lanıştır. 

1- Konünlorin Golişini 

Konünlerin lmynn[_) .. nı, eski Yuno.n Sitelerine ve Ro;::ıa 

Municepe 'lerine kaclo.r göt"Y.rmek müinkündür. Ancak, Konünler ilk 

defa XIII. yüz yılda Kuzey İto.lyo.'do. ortaya çıl~uştır. Bu 

toplul~litlnr do.ho. sonra Alno.nyo.'da, Fransn'dn, İngiltere'de 

ve İspanya'da görülmüştür(9). 

Orto.çağlnrdn gerçek bir ba~;ıı.:ısızlık ko.zo.non konürılerin 

gcliş::ı.esi ve son Lıul::nsı fo.rklı şekillerde olauştur. 

Komünl erin ı:ıro.nso..' do. zayıflamo.s:ı.. ve ç üküşü XIII. yüz y::ı..l 

sonlarında olduğu halde, Hollandn'do. XIII~ yüz yıl gelişme 

dönemi XIV. yüz yıl komünlorin en pa.rlo.k dönemidir. XV. yüz 

yılda. feodalizm.in yıkılrıo.sı, tico.ri reke:.botler, konünler a
rası o.nlo.şmo.zlıklo.r koı:ıünlerin bo.~ır:ısızlıkla.rını kaybetmele

rinin bo.şlıco. nedenleriJir(lO). 

Günümüzdaki ko:-.:ıünleri,Cet1:to.ça[Sı ko:-.ıünleri ile kıyo.slo.no.k 

r.ıümkün değildir. Ortaço.ğdaki komünlerde yönetimin başında bir 

Iv1o.yor'un (Bolediye Bo.şknnı) ve belediye meclisinin yer aldı

ğını görDekteyiz. Ayrıca koı:ıünün yo.so.mo., yürütme ve yo.rgı 

yetkileri vo.rdı. Bugünkü koı:ıünler ia~a ne, bir feodo.lite, ne 

de federo.syondur. Bugün ko:-ııün, devletin, bir kJ.sırn hiznetle-

(9) VERSAN, n.g.~. s.85. 
(10) VERSAH, n.g.e. s.85-86. 

1 
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rinin ya.pını:ı.. için yeı .. el kuruluşlo.ra. verP,iği yetkidi.r( ll). 

2- Yerel Yönetimin Nitelikleri 

Yerel nitelikteki toplu gereksinraelerin yo.rntılma.sı, 
diğer bir deyinıle, yerel çıko.rlo.rın yöneti::,ıinin, merkezi yö
netime verilmesinin doğurnco.ğı so.kınco.lar nedeniyle, bütün ül
kelerde bu çıkarların yönetDni, merkezi yönetlıain denetimi al
tında köy, ilçe,şehirler ile il halkına ve onlo.rın şeçeceği 
temcilcilerden kp.rulu yerel meclislere bırakılnuştır .. Bunlar 
komün ve il meclislerid.ir. Yerel meclisler ve yürüt:cıe orga.nlo.
rında.n oluşa.n yerel kuruluşlar, merkezi yönetimin hiyera.rşisin
den o.yrı bir hiyero.rşi oluştururlar. Bunleı.ro. genel o.nlo.ı:rıdo. :fi

rel yönetim denilir. 

Yerel yerinelen yönetimin, merkezi yönet:i.Tııc.len o.yrı bir tü
zel kişiliği vo.rQır ve a.yrı bir vo.rlığo. sahiptir. Devlet büt
çesinden o.yrı bütçeleri ve gelir ko.yno.klo.ı .... ı vo.rdır., O bölgede 
oturo.n kişilerce seçilmiş meclisleri o bölgede geçerli olan 
yürütücü ko.ro.r alo.bilir ve bunlo.rı yürütr:ıe orgo.nla.rı ı:ı.ro.cılı

ğı ile uygulo.yo.bilir. 

Yine, yerel çıkarların gerektirdiği knm.u hiz:cıetlerine c.y

rılo.co.k giderleri so.pto.mo.k, bu giderlerin ko.rşılo.nrno.sı için 
gerekli gelirleri so.ğlo.mo.k ve bu o.m~çlo. o bölgede yaşayan ki
şiler üzerine paro.so.l ve bedensel yüki.iınlülükler yüklemek konu
sundn ltarar ve ho.reket serbestisinden ya.ro.rlo.nırlar. Bütçele
rini hazırlamak, uygulamak, merkezi yönetliain denetimi altın
da kend.ilerine bıro.kılı:ı.ıştır. 

3- Yerel Yönet:i.I:ı ve Belediyeler 

Yerel yöneti:cı komünlerde olduğu gibi sosyal gelişimin 

(ll) İsmail HcJckı ÜLKJVLEH, Mcı.ho.lli İdo..celer r.Io.liyesi, Ankara 
1960' s. 7. 
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bir sonueu olarak kendiliğindon oluşmuş veyn yönet~~in ortn

ya çıkardığı bir zorunluluktan lrurulmuştur •. Bu açıdan ele n

lındığında yerel, yönetiLı, komün ve bölgesel yönetim olmak 

üzere iki kısımda incelenebilir. Konünler yukarda da değin

diğimiz gibi gerçek anlarada ve teael yeı"'el yönetim kuruluşlo.

rıdır. 

Bölgesel yönetirıda, belirli bir coC,ra.fi bölgede karışu

en yo.şo.r.ıakto.n do~o.n c.yrılı::ınz çıknrlo.r s0z konusu olı:ıo.kln bir

lii-ete, çok defa. kor.ıünlerin birlikte bo.şcı.ra:::nyo.cakları, sağ

lık-sosyal ve ekonoılıik goreksilL."':leleri lco.rşıla:m.o.k iç i..rı kurul

muşlardır. Bunlar çoşitli ülkelerde fo.rklı derecelerde hiz

met görürler. Türkiye' de il özel ido.rolc.ı."i, .ALıerika Birleşik 

Devletlerinde Countz Almanya, Hollnndn ve İto.lya'do. PFovin~e, 

F'ro.nso.' dn Departr:ıont gibi isimler o.lırlo.r. 

Konün ve bölgeoel yöneti!_ıin yı:.ı.nısırc:. bir veya. birden 

fo.zlo. hiz:net için kurulDuş bulunan. yo.ı.--el yöııetim birlikleri 

veya özel konite ve kor::ı.isyonlo.r do. vardır. Bunlar komünün :po.

rasal gücünü aşan belirli ko.m.u hizmotlo.rinin gerçekleştiril

nesi amacı ile kurulurlo.r, illneriko. Birleşik Devletlerinde e

ğitiı:ı işlerini yönaten Milli Eğit:i.n Koı:ıisyonlo.rı (Board of 

Educo.tion) veya. Okul Konisyanları (School Boo.rd) 1 İngiltere 

de polis işlerini yöneten Birleşik Km:ıitoloı"' (Sto.nding joint 

Comitee) bu nitulikteki kuruluşlardır. 

4- Merkezi ve Yerel Yönet~;ı İlişkileri 

Merkezi yönetinin, bazı yetkilori, yetki gonişli[;i 

yolu ile (deconcontration) taşradaki örgütlerc nkto.n~o.ları 

veyo. yerel yönetine ya do. di6e.r yerel kuruluşlo.ro. bıralmıo.sı 

ho.tırlo.no.cağı üzere yuı."'inden yönet~"'":l to.nır.ıını ver-..::ıekto idi. 

Yetki terki (dovoluo..tion), sadece yerel yerıetine yetki o.kta
rılmo.sını tanınlo.ao.k nınncı ile kullanıld.ı{;;ı hc.lde, gerek yet-

ki genişliği, gerekse yetki akto.rılno.sı :r_wrkezi hükümetin böl-
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gesel ve yex•el düzeyc1olci örgütlerinin gör::ıekle yetkili k:ılın

d:ıklurı degişik oro..nlo...rda., sorunluluk ve yetkileri ifa.de ot

i:"_ıoktedir. 

Bu o.çıda.n nerkezi ve yerel yönetir.J. ilişkileri ülkeden 

ülkeye farklılık göster1:1ekted.ir. Merkezi ve yeı"el yönetü.ı i

lişkilerinin nerkeze olo.n ba.ğır.ılılık c1uruı:.m, üç ":ıo;_1elden o

luşur. Bunlar o.zo.lo.nda.n çoğo.lo.na doğru Iuıglo-So.kson :.-ı1odeli, 

Fra.nsız rıodeli ve Sovyet ı:ı.odelidir. 

o.) iınglo-Sa.kson Modeli (Kuvvetli Yerel Yönetiı:ı Sistemi) 

A.nglo-Snkson ı:.wdelinin en belirgin örneklerine İngil

tere ve .fu-:ıerikn Birleşik Devletlerinde ro.stlo.nrıakt:J.dır. Bu 

nodelde, yerel yonotD~in, ynso.l hakimiyeti, bo.şlıco. özelliği

ni oluştu...rno.ktc..:dır. İngiltere'de yerel otoritoler, ı:ıerkezi 

hükümetin bir po.rço.sını oluştu.r;-:ı:::ı.clıklo..rı gibi, ondnn do. o.yrı

dırlo.r. Po.rlenentoyo. ko.rşı da sorwıludurlo.r. Yasanın açıkca. 

kendilerini görovlendirnedi~i hiç bir işi göreı:ıezler(l2). 

Hizı-:.ıetlerden soru:alu olo.n bo.ko.nlıkla.r, görevlerini yürütebil

rJoleri bo.kıı:ıındo..n yerel yönetimlere gerekli yardındo. bulunur<> 

.ffiJeril-ca Birleşik Devletlerinde ise ı~ıerkez ve yerel yöne

tir . .ı ilişkilerine ho.1cir:ı. olan esns; yerel ytınetirai, eynl otle

rin neydo.no. getirdiği ve hvJcuki kişilik k.~1znndırdıı;ını ko.bul 

eden hukuk doktrinid.ir. 

.lu:ı.criko.n nerkez vo yerel yönotiı.:ı. ilişkilerini ı:ı.erkezi 

d.enetir.ı ve ortaklık ko.vro.ı::ılo.rı ile if nde otı:1ek nüı:1kündür. 

"Çi:rrı.en kökleri deı:..ıokro.sisi 11 (gro.ss-roots de:c.ıocro.cy) ve yerin

den yönetiı::.1 o.nlo.yışı yolu ile yönetir_ı kudret inin bölü.nr:ıe si, 

o.şo.ğıdn incelcyeco6lıniz modellerin ortaya. koyduğu hiyero.rşik 

(12) C.A. CROSS, Principles of Loco.l Gover~ont Lnw, London 
1966, s.l67. 

1 

ı 

1 

1 

1 

1 

1 
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sistemle tcı.rıı bir zıtlık göstemektedi.r. 

b) Frı:ınsız Modeli (Karma Sistem) 

ıı~ra.nsız yerel yönetim sistemi özellikle Kara Avrupası 
ülkelerinde uygulann alanı bulm11ş bir sistemdir. Bu sistemde 
yerel yönetLae, yerel çıkarların yönetini konus-QUda genel bir 
yetki verilmiştir. 

Idare organları bir yasa ile kısıtlannamış veya başka bir 
orgo.no. verilmeıuiş olan her konuda karar alo.bilme yetkileri var
dır. Bu balcıı.11do.n, ilke olarcık yex·el yönetL.:ıe geniş yetkiler 
verilrııiş gibi görünmosina ro.ğmen gerçekte r,1erkezi yönetiınce 
kısıntılar yapılmo.ktcı.dır(l3). 

Frcı.nso.'daki geleneksel yerel yönetir.ı bir:L'TI.leri Depcı.rt::::ıo.n 

(Depcı.rtements), ve ko•:1ünde.n (Coı:nı.m)..n) oluş:~ıcı.kto.dır. Bu bölge 
idarelerinin bo.şınclcı. bir merkez memuru bulUllı.:ıcı.ktadır. Merkezi 
r.ıakamlo.r veycı. bunların temsilcileri, yerel yönetim üzerinde 
bir yetkiye scı.hiptir. Dolayısı ile :Fransız modelindeki yerel 
yönetim, genel olo.rak yerinden yönetimin J.:u.rallo.rı içerisinde 
hareket etmekle birlikte sıkı bir denetime to.bi organ özelli
ği göstermektedir. 

c) Sovyet Modeli (Kuvvetli Merkezi Yönetim Sistemi) 

Kuvvetli bir merkeziyetçiliğin hcı.k:L11 olduğu bir model
dir. Sovyet modelinde yerel yönetimler morkezden yönetilen ve 
kuvvetli pcı.rti disiplini ve zincirina b::ı.[;lı şubelerdir(l-4-). 

( 13) İ .Hakkı ÜLKiviEN, o.. g. e. , s .1,2-13. 

(14) Yencı.l ÖNCEL, Ivinli Tevzin; İstcı.nbul 1969, s.l3. (Y::ı.yınlcı.n
mo.ınış Doktorcı. Tezi)• 
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Kuvvetli bir aerkeziyetçilil;in ho..kliı olcluL,u Yugoslnvyo.. 

do. yerinden yönetin dUzeni ilk ö.i.ıce, sosyal :nülkiyet nl tındo.

ki ekono:in.ik ku.ruluşlnrcl.o. kendi kendini yöneten çeşitli kUJ::>ul

lo.r o..rneılığı ile 1 H::inci olnro..k do. belediyelerde ( opstino.) 

işçi ho.lk:ı.n ko.au işlerinin yönetiı.~ine ko.tılmo.sı ile oluşr,ıuş

tUJ::>(15). Yerel yönet:L.ıı birimi belediye' dir. Belediye ~)ağım

sız olr:ıo.kln birlikte partinin sıkı bir gözetim ve denetimine 

bağlıdır. 

Do.ho. önce beliı~ttiG;ir:1iz gibi yerel yönetinllere devredi

len yetkilerin sınırlo.rı o.ynı değildir. Ybnetirrı nçısınclo.n 

merkeze göre en bo.sımsızdnn en bcı.ğılı.ılıyo. l·mdo.r olo.n yerel yö

netir.ı sister_1leri kısnco. o.çıklo.mo.yo. ço.lıştığ:ı.mız üç sistendir. 

Bu sisteı:ıler içersinde ülker:.lizin beninaediği esas üzeı""'inde 

dur<ııo.kto. yo.ro.r vardır. 

5- Türk Yerel YönetLm Sistemi 

Türkiye 'de yerel yönet:i.Lı, hiz::ıet o.la.nlo.rı içinde yo.

şa.yo.n hnlkın ortnk geraksi.nm.elerini kcı..rşılo.yo.n ve genel lmrnr 

organları bölge halkı tarafından seçilen ido.rele.rdir .• Bu ko

nu 1961 Aıltı.yasa' Sl.lll.n, "rJLahalli İdar~ler« · 1-~:onar başlJ.ğ::tll:ı. ta

şı.y~;n J,l.6. mddeaindo belil"tiloişt.~. 116. tıo.dcle aynen ş<:itle

dır;. 

"Iilo.ho.lli İdc.ı..i. .... eler, il, belediye ve köy ho.lkının <:ıüşte

ro.k ı:ıo.hnlli ihtiyaçlarını ko.rşılo.yo.n ve genel ko.ro.r orgo.nlo.

rı halk to.rcı.fındnn seçilen ko.r:ıu tüzel kişileridir. Mo.halli 

idnrelerin seçiı::ıleri, yasanın gösterdiği zo.no.nlo.rdo. ve 55. 

maddede gösterilen es:ıslo.ro. göre yo.pılır. :NIG.ho.lli ido.relerin 

........ --- -
( 15) "Yerinden Yönetirn ve Ko.lkı.r:ıno. n Birloşniş )/Iilletler Yerin

den Yönetim. Aro.ştır'i.-:ın Grubu Ro.poru, TODAIE Yo.yını, Anknrcı. 
1967, s.JOl. 
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seçilmiş organları organlik Sl.fatın:ı. kazc:ı.n.ma ve kaybetme ko
nusundaki denetim ancak yargı yoluyla olur. Mahalli idarele
rin kuruluşları kendi arala.rında birlik kurrııaları; görevleri, 
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile kar
şılıklı bağ ve ilgileri yasayla düzenlenir. Bu idarelere gö -
revleri ile orantılı gelir sağlanır 11 • 

Anayasanın 116. maddesinde de belirtildiği gibi• Türki
ye'de yerel yönet~u; il özel idareleri, belediyeler ve köy
lerden oluşmaktadır. Ülkemizde yerel yönetim, bölge ve komün 
yönetimi olmak üzere iki kademelidir~ Birinci kademe il özel 
idaresi, ikinci kademe belediye ve köylerdir~ 

Türk sistemi kısmen bir yerel özerk yönot:Lu niteliği 
taşımaktadır~ Yerel yönetimler kısmen, bazı yerel görev ve 
hizmetlerden soriliulu bulunan ve seç~ule gelen organlardan, 
kısmen de çeşitli merkezi hükümet örgütlerinin diğer bazı ye-

. . 
rel görev ve hizmetlerinden so.ruı.ıılu olan bi.riml&.l'inc1en oluş-
maktadır. Her ikisinin de faaliyetleri, nıerkezi yönetiı.uin tem
silcisi olan bir valinin 11 denetirı1i "ne dalaylı olarak bağlı bu
lu.nınaktadır. İl düzeyinele merkezi hükümeti temsil eden iki ka
demeye karşı sorumluluk vardır. Bu kademeler Vali ve bağlı ba·
kanlıklc:ı.rdır. 

İl özel idareleri ile belediye ve köy yönetimleri birbi
rinden tamamen ayrı olup aralarında ne hiyerarşik bir bağ ve 
ne de bazı ülkelerde olduğu gibi üst kade:w.edeki yerel yönetim
lerinin, alt kademedeki yerel yönetiı1ıler üzeı""'inde denetim yet
kisi vardır~ 

Öz bir şekilde, yerel yönet:Luin yönetsel yapısını değişik 
sistemler ve Türkiye açısından incele~cye çaliştık. Yerel yö
netimin yönetsel yupısı aslında, kamu yönetiminin uğraş konu
su olduğundan ve konu olarak bizi yerel yönetinı içinde beledi
ye finansmanı ilgilendirdiğinden merkezi yönetlinle yerel yöne
tim arasındaki mali ilişkilere geçmeyi uygun görüyoruz. 
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IKİNCİ BÖLÜ1:VI 

NIERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNE'J:İM 

ARt-;.SINDAKİ 1v1ALİ İLİŞKİLER 

Ko.Lm hizi:ıetlerinin r.ıerkezi yönetj_;_a ile yerel yönetiı.":l n

rasında paylo.ştırılnnsı yönetinler o.ro.sındo. sıkı nali iliş

kilerin doğno.sıno. neden olmuştur. Uluso.l sınırlar içinde ya

şayan fertlerin gerek3iru:ıelerinin bir kısr:ıJ. devlet to.ro.fın.

dan, bir kJ.sr:ıl. do. yerel yönetince. knrşılnnJ..l'. 

Bu dlU''l.üJ.do. doğo.l olcı.ro.k, kn:-.ıu ko.yno..lüo.rınındn devlet 

ile yerel yönetim o.ro.sındo. po.ylo.şılno.sı zorunludu.t'(l). KDLıu 

kuruluşlnr:ı. o.rnsındo. ko.r:ı,u hiznetlerinin ve dolo.yJ.s:ı. ile har

co.,.'TI.o.lo.rın, öte yo.ndo.n bu ho.rco::mlo.rı knrşılo.ynco.k no.li ko.y

no.klo.rın pnylo.şılnnsı, çözfu,ıle.l1.D.esi,güçlük göstel"'en 11no.li tev

zin11 sorununu ortnyo. çıko..rı:ınlctndır. Bu sorunun çözüaü üniter 

devlet sistcr:üerinden çolc federe devlet sistemlerinde zor-

lulc gösternektedir(2). Federo.l devletlerde vergilene yetkis~ 

ua;rlcazi y-öıtet:i.Jlle: ,. federe devlet ve yerel yönetir.ı o.rnsın-

do. pnylnşılnnsı ve dc,[;ı tıl;:ı.ıo.sı federal o.no.yo.snlo.rco. düzenlen

diğinden to.rtışmo. ve politik uğro.şlnro. yol nçnnkto.clır. Oyso. 

üniter devletler de kffiJ.U lçUdretinin do6rudo.n doğruya devle

tin elinde toplo.lli:ıış bulunması nc.li tevzin konusunda. fo.zln 

bir sorun yo.ro.tnai:ınkto.clır. 

I- MALİ TEVZİI'J KAVRilLU 

Mo.li tevzin kcı.vro.mı ilk defo. l922'd.e A.Ho.nsol'in bu 

konuyc. nit eserinde kullo.nılr,uş(3) ve bund.o.n bir yıl sonra. 

(1) Jo.ues M. BUCHANJ1N 1 The Public Finc.nce, Illinois 1960.; s•482.o 

( 2) İ.H.:ıkk:ı.· ÜLKlWEN, a. g. e. s.J6 • 
(3) Albert HANSEL, Der liıüıo.n-zcıu.sgeloich Bu.ndesstao.t in Seüıer 

Stcınsroctlichon Bodeutwıg 1922~ 
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vergilerin devlet ilo diğe.r ko.ı:;ıu yönetiı:ılo.ri o.ro.sındaki bölü-
. . •, 

şühı.osi ile ilgili yaaeyo. ıtı:1.nli tcvzin 11 yo.so.sı. adı verilı:tıiş-

tir( 4), Mali Tovzin Alr::ıancn 11Fino.n~nusgle ich11 deyir..ünin türk

çe ko.rşılıl,ıdı.r-. r;Icı.li tevzin yerine mo.li clonkloşi:10' no.li u:... 

yuşr:ıo., mali uzlaşne. l:ullo.nJ.lno.ktadırf Jı;y.ru doyi.t-:ı FransJ.zoa 

da 11 Conp.rines Fiscal 11' İngilizce' de itin-~ ergoverr:ıenta.l Fiscal 

Rol cı. tion s n olarak lrullcı.nılr;ıaktcı.dı.r, 

l:lcı.li tevzin yuko.rda da o.çıklc:.aayc. çnlıştı[,ıı:ıız gibi iki 

yönlü bir sorunu ya.nsı tr:ıo.ktc~d:tr, Sorun"Lı.n birinci yönü lıizr:ıet

lerin bölüşülı:ıcsi, il\:inci ·yönü ise gelirlerin bölüşülı:ıesidi.r( 5). 
Bu şokilde bir gelir bölüşüı:ıüne neden gorek vardır? Mali tev

zini ortaya çıkaran, diL~ or bir cloyiiJ.le lccı.nu tüzel kişileri u

ro.sındnki ı:ınli ilişld.lerin düzenıcnnesini gerektiren neden-

ler nelordir? Bu .neconler üzerinde kıso.cc. durnaktn yo.ro.r var

dır. 

1- Mali Tevzin'i .Ortaya Çıko.ro.n Nedenler 

Devlet ile yerel yöneti::üer o.ro.sındo.ki ~ıo.li eso.sln.l:' 

neden belirli oso.sl~rlo. düzenlelliJ.ektedir? Bunun nedenleri 

çeşitli olup 1\:ısn ve sister:.mtik olo.rnk şu şekilde özetleye

biliriz. 

o.) Morkezi ve Y..:;ı"'el Yönotiain Aynı Ko.ynakto.n Gelir 

Sağlo.r.ıa Zorunluluğu 

Devlet ile yeı"'el yönetiı-:.ı nrasınc13.ki ı:ınli ilişkilerin 

belirli esaslnrn gC:_r:o düzenlenı:.ıesini gerekli kılan nedenler

den illti yerel yönotir.üerin görevlerini yerine getirebilmek 

(4) Ali ALAYBEK, Bulueliye Linliyesinin Roforı:ıu, Ankara 1961, s.6. 

( 5) Halil NADAROGLU, 1
_1Mo.li Tevzin, Bnzı Kcıi:ıu Golirle.rin:t.n Pay

lnşılnası11 Maliye Enstitüsü Konforanslo.rı IX Sari, Istanbul 
1964, s.175. 
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için gereksindilclori geliri esas olnrcı.k o.ynı lmynaktan, nil

li golirden snsllli~nk zorunda olncı.lar~dır. 

b) Yerel Yönetinler Arnsındo. Eşit l:ıio.li Do.ğılır_ı Gereği 

Mnli ilişkilerin düzenle.nr:ıosini gerekli kılo.n ikinci 

neden, yerel yönotirJlor o.rnsındo. ı:ıcı.1i bir denge yo.r2.tıl;::ıo.sı 

sorunudur. Üll\:e biı"' bütün oldu€:-u hcı.lde ~ yox·el yönetinler a.

rnsındo. nüfus, doL,o.l koşullnr ve ekonm:ıik güç nçısındcı.n bir 

fo..rklılık VClrcl.ır. Bu fcı.rklıl:ı.l\: ister iste~_ıez yerel yönetin

lerin r:.mli güçleri cı.ro.sındn dn bir fnrklılıL:ı.n doğmasıncı. se

beb olno.kto.dır. 

Nüfus yoğunluG,u olnn yeı~le'rile, scı.n.cı.yi bölgelerinde, tu

ristik yörelerde voyo. bunlar gibi doğnl bcJcındnn, okono~:ıik 

bo.kınındo.n elverişli yerlerde kurulmuş bolediyelerin elclo e

dece[;i gelix·ler, bu niteliklerelen yoksun 1)olediyelero göre 

daha voriali, do.ho. ir.ıtiycı.zL'!. duruı:ıdO.Jır. 

Fertlere scı.G,lcı.no.co.k 1\:o.nu. hizr.ıetlerinc1e bölgeler itiba

riy le nyrıcnlık to.n;ı.nr:.myaonğınn göre, ı:ıo.li bakından zengin 

bölgelerden, fa.kir bölgelere gelir nkto.r:ı.lnası ko.çınılno.z 

olur. 

Zengin bölgolerde toplo.no.n gelirle.r-clon bir k:ı.snının 

fakir bölgelerdeki yönetir:.ılore alfto.rılr.ıo.s:ı. ba.şlıco. iki yol

lo. gerçekleştirilir; Yorel yöneti:.ılerin toplo.d:ı.ğ:ı. gelirler 

bir elele toplo.n:ı.p belli ölçülere göre dcı.6ıtabilir voyn devle

tin fc.kir yönetir.ılcro belirli ölçülere clo.ycı.no.ro.k yo.rdır:ı yn

po.r. Bu şekilde ycrol yönet:ir.ılor o.rc.sıi-ıcl::ı.. bir clenkleşzıc sa.ğ

lanno.yn ço.lışılır. 

c) Gelir ve Giderleri Morkcziloştirne E{;;:iliı:ıi 

Günür..ıüz devlet sisterJlerindo büyük vergi ko.ynnklnrı 
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::.:.ıerkozi yönetin elinde toplo.nncı.kt::dır. Özellikle üniter esas

lı devlot sistomloı"in.:lo görülen bu Ju.ı.-·1.:u:ıdo., yerel yönetirlle

rin gör;.nekle yüküı:üü olduklo.rı ko.ı:ıu hizi:~ıotlerinin fincı.nsncını

nı ko.rşılnr_ınk o.ı:ı.o.cı ila ı-:.ıerkozi yönetinden po.y o.lno.lar:ı. ge

rolc:ıelct edir. 

Diğer to..rnft2.n ulus::ı.l bir plo.no. daydlı alarak ho.r.~lwt .e

den ülkelerde giderler plo.no. bo.clı olcı.ro.k :aerkeziloştirilı:ıek

tedir. Yerel yönct~nler taro.fındnn görülen bir takın hizmet

lar, yerel plo.nlo..rdnn ulusal plo..nlo.rn geç:.ıekte veyn ~:ıerkozi 

yön ot ir,ıoe yerel ço.lış:ı:::ı.o..lo.rın, plnndo. öngörülen hedeflere uy

durulnnsı isten.ı.uektedir, Bu durun d.of:So.l olo.rak bir bölüşüı::ıü 

gorektirrıektedir. 

riio.li tavzin gerekli olc.lusu.no. göre, bu btilüşün ho.ngi e

so.slo.r içersinde yo.pılo.cnktır? 

II- L:U1Lİ TEVZİH SİSTEMLERİ 

likı.li Tevzin' in gerçekleştirilaosinde genel olnrc..k 

şu üç sisten kullnnıli:ıo.kto.dır. 

ı. Bo.ğınsızlık Sisteni 

2. Bo.~lılık Siste~i 

3. Ko.rı:ıo. Si st en 

ı- Bnsınsızlık Sisteni 

Bu sisten kendi kendini yönetirı (S elf gover~nent) esn

sıno. dcı.yo.n:·.ınktn ve devlet ile ycJ.'"'el yönetirjlerden her birinin 

nnli ko.yno.klnrı bo.[;ınsız ve o.yrı knrcı.ktere sahip bulunnıo.kto.

dır • 

. Anglo-So.kson ülkolerinde uygulo.no.sı görülen bu sister.1 

hiznetlerin ve gelirlerin nerkezileştirilı:tesi e6ilini ko.rşı-
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sındn · nrtl.k cnenini knybetnişti.r, ha.ttn 1)U sisteni uygulnyo.n 

ülkelerde do.hi t.cı.u .l:>o.G_ıns~:ı.k ~aro.kteri. l~oru.nrırın.n~şt:ı;.r. ör
neğin İngiltere' de sadece yerel yönetinlG.rin :ı:.ıali gereksinirı

lerini ko.rş:ılcıi:.ıak üzere go.yrirıenkullorin gcı.yrisnfi iro.dı üze

rine konulı:ıuş bir vergi olo.n nGene.ro.l Ro.te 11 bu ido.rclerin ge-
• er ..-=-• ~·.-..-

lirle.rinin orto..lm:ıo. yüzde 40 1 ını so.ğlo.yo.bilr.ıel~te, ikinci yüz-

de 40 nerkezi yönotb~ bütçesinden o.lınnn yo.rdı~un.rlo., geri 

knlo.n yüzde 20 'de yerel yönetiuin ekonor..ıik girişinlerinden 

so.6lo.nnn gelirlerle kn.rş:ılo.ru~o.kto.~ır. 

2- Bn~lılık Siste~i 

Bnblılık sisteni, devlet ile yerel yönetii.ıler o.ro.sl.n

do. gelir knyno.klo.rı yenünden bo.l,lılık o so.sıxm do.yo.nr.ıo.sıch.r. 

Bo.G,lılık Sisteninde bütün no.sif ro.nclıno.nlı kD.Lıu gelirleri 

devlet tn.ro.fındo.n toplo.nno.k~cı., genel bütçeele nuho.seboleşti

rilnekte, hizuetle.rin çoğu devlet tnrcdınclo.n yerine go tiril

nalete, yerel nitelikteki bir kuruı::ı yo.n hizı:ıetler için gerek

li ödenek ise devlot tnra.f:ındo.n yerel yönetirıo verilnekteair. 

Gününüzde geçorlili~ini yi tirniş olo.n bu sisteı:ıin l{o.tı bir 

şekilde uygulo..nr:ıo.sı halinele, yerel yönetiDin he:- türlü Ilhli 

güçten yoksun bırc:.k:ılo.co.ğı bir gerçektir • 

.3- Ko.rno. Siston 

Ko.rno. si st eı~ bcı.(Llılılc sisteninin yuı:ıuşcı.tılnış şekil 

olup, yerel yönotlı~l~r, bnzı vorL~i vorgilorle donntılno.ktn 

ve nyrıcn devlet to.rnfındnn ynrdın ycı.pılnnktndır. 

Bn6ıı:1sJ.zlık siste:-,ıindo, belediyeler, geniş bir hizı:ıet 

nlo.nı ilc birlikte ko.nu hiznotlerDıin yerine gotirilnesinde 

vo gelirlerin toplcı.n.unsınd.o. serbestlik içindedirler. Bo.ğlılıl{ 

sistoninde ise belediyeler nnli yöndon doğrudo.n doğruya. dev
lete bo.ğlı ho.rco.ı:ıo. servisleri şeklindedi.r(.6). 

( 6) Ali ALiiYBEK, o..g. e. s. B. 
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Karma siste.m.i.n.de ise belediyelerin kısrn.en maJ.i bağJ.ms:ı.z

l~kları vard:ı.r. Bu sistemde belediyelere baz:ı. verimli vergi
ler bırakılmışsa da asl.l olarak devlete bağ,l:ı.ch.r. 

Buraya kadar merkezi yönetim ile- yerel yönetim arasında
ki mali ilj_şkiler ve mali tevzin kavram olarak incelene.ı:ek bö
lüm sonuıı.da cla, Devlet-Beleeliye ilişkilerinele kaynak bölüşümü 
konusunda kısaca duruldu. Mali tevzin'in iki yöni..lnden birisi 
olan hizmetlerin dolayısı ile giderlerin bölüşülmesi, ikinci
si, gelirlerin ycı..ni mali kaynaklar:ı.n bölün::üesi konusu beledi
yeler açısl.ndan bundan sonraki böllliıılerde ele alınarak ince

lenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

BE.GEDİYE HİZillETLERİ VE GİDEl=t J:3ÖLÜŞÜMÜ 

Hiz2:ıotlorin ve dolo.yısJ. ile bunn bc.L;l:ı. olaroJe giderle

rin bölüşülnesi l;:onusu, belediye sınırlo.J."ı içinde yo.şo.ycı.n 

ho.llun toplu goreksiru:ıelerini kc:ı.rşılnr.ıo.k için ycı.p:ı.lr.ınsJ. gere

ken genel 0-iznetler:i}! ı:mli tcvzin sistoı:ıi içinde, devletle 

belediyeler cı.rns::ı.nc1o. bölüşülnıosidir. Belediye hiznetlori so
nuçta gider ho.line dönüştüğUnden buna. giJor bölüşlli~ü de dene

bilir. 

Ho.ngi hiznetlorin devlet to.ra.fındo.n görüleceği h;:ıngi 

hizrJetlerin belediyelerce gö.i:•üleceği konusunda. kesin leri ter

ler koyı:ınk oldukça. zordur. 

Devletin, fertlere ko.nu gereksinr.ıelerini knrşılo.no.k ü .. 

zere toplu ve dovo.nlı nitelikte hizmet o.rzotnesine k:.ı.r.ıu hiz

L:ıe.tleri denili.r(l). Do.ho. öneede değindiLiı·.ıiz gibi devletin 

dışında., ko.muso.l ve yo.rı lcD.Lıuscı.l no.l ve hiznet üreten, ü.re

t:i.n birinleri vo..rdı.r. Balediyelerde bunlo.rdo.n birisidir. Be-
~----........-.. 

leeliye sınırle-rı içinde yo.şo.yo.nlo.r:ı.n leendi do[;o.l ve yönetsel 

bölgoleri ile sınırlı ko.uuso.l bc.z::ı. gerelcsi.n.aeleri vo.rdır. 

Bunlnrın to. tr:ıini ko.r.ıuso.l ve ya.rJ. kc.nuso.l r,1o.l ve hiz1:.ıetlerin 

üretir:ıini gerektirir. 

Ko.rıu hizneti sunan birir.ıle.rin nyrı hizı.~ıet düzeylerinde 

ve birden fa.zlo. olı:ıa.sının ekonm:ıik gerekçesi, ı::ıerkeziyotçi 

telc ö.ı:güte lcıyo..slo. bu yola. gidilnekle, o.ym okonor:ıik kc.yna.k

lnrdo.n dc.hn fo.zln ynro.r so.ğlo.:-:ıo.ktır • 

Ko.r.ıu hiz!:ıetlori de o.ynı piyo.so. ı.ıo.l ve hiznotlerinde ol-

(1) Ho.lil NADAROGLU, Kcnu Mcıliyesi Teorisi, İsta.nbul 1976, .s.65. 
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duğu gibi, tophliı üyulerinin tercihine no kc:ı.dcı.r uygun olcı.rcı.k 

üretilirse ko.yncı.klo.rdcı.n elde edilen verin o kcı.do.r yüksek o

lur( 2) .. Konu hiznetlerinin feydc:ı.lo.rı bc:ıli.i."li bir bt,lge ve 

toplur~:ı itibo.riyle bölünonez nitoliktediro Bc.zı kcı....ı:ıu hizı::ıot

leri iso do.r bir sınır iç inde bölüru:::ıez fc.ydcı. so.ğlo.r n 

I- HİZlJET DACÜLII1EJDA OPTILTUM DÜZEYİN SAPTAI\fL'Lli.SI 

Belediyeler ilc ı..:ıorkozi y0netiı:ı o.rnsındo. hizı:ıet do.

bılır.u konusundcı. l;::o.ı:ıu hizı:ıotlori üroten knl~m biriüüerinin 

optinum. hizı::ıet nl::.nını belirler:ıek gerekir., Optinur,:ı hizr::ıet 

cı.lo.nı, belirli bir konu hiznetirıin en etkin bir şokilde ve 

en o.z ı::ıo.liyotle o.rzodilecek nüfus cı. denir( 3) o Hizr,wtin etkin 

do.ğılını osc.sındo. hc:ı.ngi hizı:ıetler narkezdon hcı.ngi hiznetlor 

belediyeler to.rcı.fındo.n görülecektir. 

Belediye sınırlerı içinde ycı.şcı.ycı.nlo.r ulo.şıı::ı, esenlik, 

SO.Glık vbo gibi hizı~:ıetlere gerek duyo.rlc.r ve bu hiz:~ıetlorin 

en etkin bil."' şokilde gorçekleştirilnesi gcırekir. Bu hizr.:ıoti 

toplur~:ı yönünden c.sgc.ri ncüiyetıc ve otkin bir şokilde ho.ngi 

birini gerçokloştiro.cektir., Piycı.so.do. firı:.ıo.lo.ro. bu konudo. to.

lep yol göstermosine ko.rşılık konu okononisinde bölünı:ıoz ve 

ycı.rı bölünebilir mo.l ve hizj_;wtler için :)ö;:,rlo bir gösterge 

uevcut det;ildirc Hizı.wtin ybnutinleı" o.ro.aınJ.o. dcı.~ı tını konu

sundo. uygulcı.:c::ıo.do. i:ilkolor cı.ro.sı doğişiklikler gösteren etkin

lik kri to~.r:~, hiznotin :J <üüno bilirligi kri to1;1i, geleneksel 

cı.nlo.yış kriteri gibi bcı.zı kriterler vc.rdıro Bu kriterleri kı

seı.ccı. incoleyolin., 

1- Etkinlik Kri te:r:l. 

Etkinlik kriteri. (Eff'icioncy) hizı:ıetin, onu en etkin 
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bir şekilele gUrocek iclo.roye bıro.kılı:ıc.sıc:ır. Dil.;;er bir eleyiL-ı

le devletin teorik olo..ro.k görebileceği bo.zJ. hizmetlerin be .. 

lecliyole.r tnro.f:ı.ndo.n yo.p:ı.lo.ro.k geniş ç::1pto. Urotiı:ı o.vcı.nto.jlcı.

rJ. so.ğlo.:~ıo.sıdJ.r. Şolıir içi ulo.şır.ı, çöp toplo.rao. gibi hizi.:ıet

lor, bu o.vo.nto.j:ı bil" bölga düzeyinde sc.l,lc,,r; nllli sa"''Tt.ını::ıa 1 
o.dalet gibi hizr..10tle.r ise ülke düzeyinde devlet to.ra.f:ı.nda.n 

gorçekleştirilebili.r. · 

Dii;er to.rcı.fto.n, hiznotin kcı.r.ıu kıu·uluşlarının üst ko.de

ı:ı.elGrinclo görül::ıesi. goçikDeloı-, kırtc.siyecilil~ yönetsel per

sonel isı"'o.fJ. gihi goniş ço.pto. ürotil:ı :Jü.rok.ro.sinin so.k:ı.nco.la.

rını ortaya. ÇJ.ko.r::ı.yo.rso. a.yn::ı. hizı~wtin yerel yönetine b::ı.ro.kıl

na.s::ı..nda yo.rn.r vo..rd:ı.r-( 4). Örnef;in, şohir içi ulo.ş:ı.n, belodiye

loı""'den o.l::ı.p ı:ıerlcezi yönatina verı:ıekle şüphesiz bürol\:rC'..tik bn

kıı:ıcla.n pek çok so.kınco. orta.yo. ç::ı.lcara. bilucoktir •. 

Hizı:ıetin etkinli6ini nrttıran diber bir fo.ktör do hiz.

notler konusunda. bolodiyele.r:Ln (yerel yünot.irı bir:i.ı.üerinin) 

Eı.erlcezi yönetiae güre fortlerin tercihloı":i.J:ıi do.ha. iyi ynnsı

t:ı.lno.sıdı.r. B1-ınun il~i nedeni vc..rd:ı.r. İll:i, yerel seçi:ulerde 

fo.rtlerin oylc.rın::ı.n a.k:ı.ş::ı..n:ı. belli hizı~wtlerin tercihi ta.yin 

eder(5). Dol~y:ı.sı ile yerel soç~~lerde fortlorin tercihleri 

da.hn kesin ve belirli bir şekilde o.çıl:lc..ııır. 

İkincisi buloJ.iyolol""'in, ::.ıe.rke~i y0_Lı.otiı:cıe g0rc; hizaet 

snyısın::ı.n a.z olac.sı va çc:.k d~ho. ufnk bir bölgede hizl:ıet gör

ı:.ıesi nedeniyle, hiz::ıet düzeyinin so.pto.ııi.ıc.sı nçıs::ı.ndan yüksek 

bir tnt":ıin s~[lo.rıc,r. 

2- Hiz~etin Bölünobilirli6i Kriteri 

Hiznetin bülünebilUliği, .hiznetten yo..ro...rla.no.n kişi 

(4) ~.F.DUE, M.:ı.liyo, (Çeviren: Seviı:ı Gc:rgün-İzzettin Önder) 
Istanbul 1967, s.476. · · 

(5) Werner z. HIRSCH, cı..g.e. s~.19. · 
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ile yo.ro..rla.ndığı ı~liktarın kJ.snen veya. tc:::,ıcı.r;:ıen scıpto.n:.ıasıdır. 

Bu nçJ.da.n ka.-·nuso.l ve hizr:ıetlc.ri klo..sik biı: o.y:ı.r:ı.rücı. üç grupo

to incelenir; 

cı.) Böllinenez Hiz~otler 

Bölüne;.:ıez hizı:ıetlerin <.:ızolliği tü1.1 toplur.ıu bireyle

rine c.yrı o.yrı ynı"'o.l" so.ğlcıyo.n ve hölü.nraezliği node.niyle bi

reylerin türıünün söz konusu r.ıo.liyetin.o k:::tıldıf;i lıizr.ıetle..t'

clir(6). 

b} Ycı.~ı BölUnobilir Riznotler 

Yo.ri bölüno~Jilir hizı:ıutlorde., hizı~ıotin r:ıo.liyetinin 

bir kısr~nın ko.rş1lo.m:ıo.sı gGrüşü yo.ygı.ndır. Yo.rı bölünebilir 

hizr~ıctlerde, hizr:ıetton doi;;,.rudo.n doğruya. yc~ı .... cı.rl6.no.nlcı..r hizne

tin no.liyetin.e ho.rç voyc. hiznet bedelinin bir kısmını ödenek 

suretiyle kntılr.ıo.kto.dır( 7). 

o) Bölünebilir HizJ.:ıetlor 

Bölüne bilir hizr.ıctler; bölüno:::-.ıez ;1al ve hizı:ıotlerin. 

cı.ksine fertlere bölünebilir fo.ydo so.6lo.rlo.rıa Bölünebilir mnl 

ve hizmetlerıo so.i;;;lo.ncı.n fnydo. ölçüle bildi[:;i içi.J-'1. bunlo.rcı. fi

yo. t r:.ıokc:.nizno.sı uygula.no. bilir( 8) • 

Genel olo..ro.k bölüllDez hizr:ıetlori ho.rco.r.ın olo..rcı.k çoğun

itiğu.nu devlet o.rzecler. Milli So.vun.r.ıa., Güvenlik, So.ğlık hiz

metleri gibi. Yo.rı bölünebilir hiznetler dnho. çok yerel yöne-

( 6) 

(7) 
(8) 

Aykut HEREKI'ilEN * Genel Vergi Ku.ro.J.:ut ı\.nl-co.ra. 1976, s .• 4 .. 
İBİD~ s.5. . . 
Otto ECKSTEİH, Public Finance, New jersey 1967, s.9. 
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t:iı.':l özellikle belec1iyeler üzerindedir( 9). Şehir içi ulo.ş:ı .. ı:ı, 

terJ.izlik, su, elel~tril: gibi hiznetler bu tü.r hiznetlerd.ir. 

Örneğin bir ya..p,.gl.n söndürr:ıc hizneti, rıerkezi yöneti;:ıd.en çok, 

belli bir bölge içinde, hizr.ıet a.rzeclen belediyelere aittir. 

Yetki genişliği (deconcentrntion) yolu ile bu hizuetin :;:;ıer

keze bc:ğlcınr..ms:ı. hiznetin gereği gibi yo.pılncıs:ı.n:ı. önler ve 

ro.nd.:ı.nanını düşürür. Buna karşılık milli sa.vunLıo., adalet, 

so.ğl:ı.k gibi hiz:::ı.ctler. belediyenin etleinlik sınırlarını o.ş

mo.kta., r.ıerkezi yönetit-:ıin sınırına gir:raoktedir(lO) • 

.3- Geleneksel lı.nla.yış Kri to ri 

Merkezi ycnetimle, belediyeler (yerel yönetin) aro.

sındaki hiznet b0lüşü;.~ıünde ekonoı~ıik no,·Loıılor bütünüyle rol 

oyno.:;:;ıaz. Hizı:ıet bölüşününde geleneksol -tc:rihi faktörler de 

rol oynar. Hnttn fodaro.l devletlerde, eycüotlorin hiz1:ıet sı

nırının sebebi budur. İngil toro ve Aı::ıerikn Birleşilt Devletle

rindeki özel konito ve kop:ı.isyonlar tcı.rihi- geleneksel sebeb

lerıo oluşup golişı:ıiştir. Lr.ıoriko. Birleşik Dovletle.Pinde e
ğitin işlerini yöneten .-.ülli ,o6iti.n km:üsyonlo.r:ı. (Boo.rd of 

Educo.tion), okul koni:::ıyonlo.rı (School Board), İngiltere'de 

konünlerde güvenlik hiznetlori.ni yönaten birleşik koraiteler 

(Sto.nding Soint Conitoe) geleneksel f::::ktt:rıorin oluştu.rduğu 

kuruluşlo..cdır. 

II- BELEDİYE HİZillETLERİ 

Belediye hiznetlori konusunda çeşitli ülkelerdeki 

uygulD.J.:ıo.lo.r fo.rklılık göstorı:ıeklo birlikte her ülkede yerel 

( 9) Eli BORUKHOV, HQptirıo.l Service .f'w.,..,ecı.s for Provision o..nd 
Fino.ncing of Loco.l Public Goods 11 Pul?lic Fino.nce Vol.XXVII. 
1972, s;269, yine :ı.ynı konudn bkz: Jnrıes BUCI:Hı .. NAN, The 
Public Fino.nce, o..g.e. s.J86. 

(10) J. BUCHlı.NAI'J, n.g.e. s,..J86. 
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görev olo.rak beninsenniş belirli bnz:ı. hiz:cıetler nevcuttur. 

Buna. ro.g.ıen ülkele.rin pek çoğun.dnki bole;.liyo hiz,."J.etleri Sl-

ro.lo.ı:ın.s:ı. yo.p::.ı.lnro.k o.şo.(;:ı.dn aç:ı.kln..rıı:u.ştu. 

l- İmnr Riznetleri 

İna.r hizrıetleri nsl.l olnrnk Jevlotin görevleri içer

sindedir. Ancak, beldenin ho.rito.s:ı.~ yo.ptın:ıo.k goleoek~eki 

:L-.ıcr . p~ clüzonleı·.ıek ve şehrin bu plaııo uygun ~:i ir ş·e

ldlde golişı:ıosini sc.l;lcı.r.ıo.k, :L:.mr plo.n:ı.n;.lo. gösterilniş yol, 

kc·prü, i~ıeydo.n, po.k ve ;veşil nlo.nlo.r kurı:ıo.k, boldeki yc.p:ı.ln

rı denotlo7~ıok ve ruhsc,t vernek gibi görovler belediyelere 

h~s görevlordir. 

2- So.slık Hiz:·.ıetlori 

Bu konudcı. bole~liyoler, norkezi yönotL.~lle sık:ı. bir iş

birli.:;i ile çnl::ı.şırlo.r. Bolodiyoler bcı.kı~:J.ındo.n snl;l:ı..lc hiznet

lorinin otkinli6i i.Hlceclon ülkeye desişnol;:todir., örne6in Jı..l
ı.:ıo.n;ro. ve İngilt.c.ro'do belediyeler büyük ölçüde so.gl:ı.k hizrıet-. 
lerine ko.tlcıdo. buh.ı..ru;ı::ı.kto.dır. 

Boleeliye lo ı~ in so.(, lık hizr.wtleı ... i koııusundo. snL,lndJ.L.ı bnş

lıcn hiznetler, s2lgın ho.sto.lıklo.rlo. so.vo.ş, lo.bro.tuvo.rlnr, 

hnsto.ho.nole.r, dispo.nserle.r nç:c.ın.l\:,. bo.zı hiz::ıetlerin so.G;lılc 

şnrtlnrıno. uygun olo.ro.k yerine gatiril:...::ıesini denetleılıek gi

bi görevlerdir. 

J- Sosyal Ycı.rdım Hizmetleri 

Bolediyole.cin 'tro.nsfe.r ha.rco.nr:-.lo.ı.--ınJ. oluşturnn soa
yo.l ya.rdın hizmetleri, çeşitli nedenlerle muhtnç knlmış kişi

lere ı:ıal ve pn.ro. şeklinde ynp:ı.lo.n ödo::1olorclir. 

Bunlnr fcı.kirle.ı:ı için, yu.rtlnr yo.p;.:ıo.k, para., doktor, ilo.ç, 

yei:ıel~, giyin yo.r,~:ını yo.pmo.1~ ı:ıuhto.çlo.ı. ... için yardım so.ndıkları 
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kurrınk , rıuhtnç asker nileleı ... ine ynrdıııılcr. gibi hizmetle~di.r. 

4- Beldenin Düzeni İle İlgili Bnz~ Hiz~etler 

Belde hnll~ınJ.n, balediye tnrc:.f:ı..ndo.n ye.ı.""ine gc;ıtiril

ıiıekte olnn hizı:ıotlorden ynrnrlo..n.r:msım sn[:~ln...:ı.a.k, beldenin 

düzenini boza.cnk h.cı.lle.ri orto..dnn ko.ldıro..rnlc, belde içinde 

düzeni snğlnynccı.k tedbirler o.li:1o.k belodiyql.orin, beldenin 
'4 

düzeni ile hiz:ı.üctlori içersine girer~ 

iıno.ho.tlnrıyln bolirttiG;imiz beladiye hizı:ıetleri ülkeden 

ülkeye de6işiklikler gösterir. Bnzı ülkelerde bu hizl:ıetlerin 

clışınc:. yo.yılnn bir hizr;ıet nrzı olduğu gibi, bazJ. ülkele_rde 

bu hizaetle.r." lnh.c. :ic.r bir ÇJrçovo içinde gcrçckleşti.ı.--ilir. 

Örne~in yerel güvenlik hizr.ıetlorinin yönotiı:ıi 1-u:wrika Birle

şik Devletlerliıin bo.zJ. oynletlerincle bolodiyeye bJ.ro.kıldı6ı 

lıo.lde, Türkiye'de devlot görevleri nro.sı.ndo. yer o.lır. Bele

diyoleı ... in ülkeelen ülkeye fcı.rklılJ.klnr güstoren hizinet anla

yışı· dnha. önce belirtti~;i.r:ıiz gibi hiz~:ıet bölüşür:ıünü etkilo

yen fo.ktörlcrin her ülkedeki uygulcı.r:.ıLı.sının ynrnttı{;ı etkiler

ı o o ı uşr.ıakt cı. dır. 

III- HİZMETLERİN I:IERKEZİJJEŞiviESİ EGİLİMİ 

Güni..t-.ıüz.J.c lıiznetlerin dolc.yıs:ı. ile ha.rcnma.lnrın 

morkozileş::.:ıosi ol;ilir.ıi vardır. Hiz::.aetlo1:'in ı:ıc.rkczileşr.ıesi a-

6ili::ıi, önerıli bir tc.hsis hiz:ıotlorin dosrudo.n do[;ruyo. dev

let tnrnfın-:.1an yüklo~!.ilnesi dib;er bir do;:rinle yerel planlo.r

clnn, merkezi plo.no.. ckto.rılr.ıa.sı konusuclur(ll). 

Bu geliş:;:.1oı-:in nedenlerini şu şekilde özetleyebilirizili 

1- Gelirlerin Mo.rkezileşraesi 

Güni..t:ıüzdo no.sif rnncb.ao.nlı golll"l.er devletin elinde 
_.... ...... 

1 

(ll) Ali .ALAYBEK, n.g.o •. s.lO~ . 
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toplnnnıştJ.r~ Bolediyelerin gittikçe gelişen ve genişleyon 

hiznet ve u6rnş:ı.lu.r:ı. sonucu, koneli yetenakleri ve :::!.t"nçla..r:ı. 

ile ko.rş~lnnnktnn yoksun knlnnktnd~r(l2). Di6er tnrnftan Tier

kezi ido.re bnz~ gulir knyno.lcla.r~nı belo:::liyo1ere bırnkrıa.k yön

teminelen çok, onlc.r1a. bu gelirleri po.ylo.şr.m.k veya. onlo.ro. ynr

clı:;::1 etncyi seçuoktoc.lir. 

2- Teknolojik Ge1işne 

Teknal oj ik ve sn~l~k şo.rtlnrınclo.ki iyileş~·.ıelorlo 

hızlı bir şekilde o.rtcı.n nüfus şehirlol .... L"l h:ı.zla. büyünosine ne
den oli:,1o.ktndır. :Su..'1.un ya.ıu.s~rn, clo.hcı. yülcsok gelir so.(;la.Bo.k, 

teknolojik olo.nnklcı.rdcı.n ynro.rlo.m."lnk :::ı.ı:ıneı ile kırso.l kesin

den kento olo.n o.kı~.1 çoL;cı.lnışt~r. Bu dururJ hor ne ka.dcı.r bele

diyelerin ycı.pno.ycı. zorunlu olduklnr:ı. hiz~:wtlerin ko.rşıl:ı.ğ:ı. 

olan gelirleri, kendilerinin so.G;lnynco.L:;ı izlonit:ıini verirse 

de bu konucln bo.şnrılı olduklo.rı söylonomoz(l3). Bu konuda 

clib;er ;Jir etınon, şehir hizaetle.rinden yo.ln:ı.z o beldenin so.

kinlori de6il, şehirin çekicilisi nedeniyle kırsal kesinden 

şehire gelen ve prodüktif u6rnşılnrdn bulurnınyan goniş hnlk 

kitleleride dolnylı veya. do1o.ysız ola.ro.k ynrnrlnrunnktndır. 

Bu hızlı kentleşr.w boyunecı. gerok duyul:J.n scrr.ınya ho.rcru:ınlo.

.rı nutlcı.lc ve nisbi ola.rnk büyük :-"ıeb1nf~lo.rn ulcş:;:ücı.ktnd:ı.r. 

, 3- Politik liJcıclenler 

Devlet po li tilc ve ekonor:ıik koşullo.ro. göre :mli tGv

zin üzerliıde nynrlru~nlnr yo.pr:ıo.ktndır(l4). ÖrneLli~, de6işik 

ülkelerde ncrkezi hükünct hnrca.ncı.lo.rının toplo.m hüldt-:.ıet hcı.r

co.mnlnrıno. oro.n:ı. hnrca.r.ınlo.rın :;.::.orkezde toplo.ndı6ı izlcni;ıini 

......... t=+ 

(12) İbid, s.9-10. 

( 13) R.s. Sl.IITH, nGolişJ:Jekto olun ülkele.L"de şchi..t-lerin fincı.ns
r:ınnı (Çev:Atilln Güno.y), r.1o.liyc Dergisi, Ko.sın 1975, s~101-
102~ 

(14) Wa1leij~ E. OATES, a~~.r:ı~ S~7. 
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ve.rnıektecli.r. Bu konı.ıJa yo.pılo.n bir a..ra.ştırı-.ıo.dn(l5), kısa d.ö

ner:ıde ele a.lınan o.lt~ ülkede; -ki DUi.1.lo..rJa.n ba.zıla.rı fede.ro.l 

nitelikte, (Kanado., AL:ıanya, İsviçre ve lı..ı.-:ıerika Birleşik Dev

letleri) bazıları üniter nitelikte (Fransa. ve İngiltere) dev

lerdi.r- lvierkezi hükür.ıet ha.rcrunnlarının toplo.r,ı, hüldirıet hnr

co.r:ıala.rına. ora.nlo. nzal::ı.ş göstcrdiL;i göı .. üL.ıclctedi.r. 

Tablo ·r -.. ...,. ·-· 
1950 Yılından Son.t'a Altı Ülkede Toplan Hükür:ıet 

Harcnnınlarının, r,1urkezi Hüküı:ıet Ho.rcc.;:mlnr:ı..na Oram.. 

---··-· ~·-···-~·~· ----~· ·-· ---.. ----~~-~ ·- ........... ___ . 

1950 

1955 
1960 

1965 

1970 

52,2 

59,2 
50,5 

43,1 

38,1 

85,6 48,.4 

80,5 44,3 
83,2 39,9 
81,7 ·4-0,3 

79,3 )7,9 

:Ç,svi2_X:G t~i:ı_te_r:e 

32,9 76,6 

33t4 75,0 

30,7 68,0 

26,9 60,6 

26,2 60,0 

ABD 

58,) 

62,9 

57,6 

54,8 

50,5 

Kiı.YH.AK: Ylerner Vl. Ponli::ıerehne, Quo.ntito.tivo Aspects of F'edern
lisr.ı: A Study of Six Countries; ).E.Oo.tas, 11 The Cha.n
ging Struotuı-e of Inte.rgoverl~ıo.ntc.l ı:·iscnl Rolntionsn 
IIPF Congress. Edinbuı~gh, Sept.6-lO, 1976. 

Aynı l:onu uzun ;_löner:ıclo ele o.lınJıG,ındn politik ve ekono

r:ıik şo.rtlo...rn gc,re cla.ho. fa.rlc1J. bir sonuç ve.rr.:ı.ekto, nerkezi hü

kür:ıet harco.r.1o..ln.rı topları hnrcnr.ınlnra. oro.nln nrtış gösternak

te ho..rcnr.ın ve gelirlerin nerkezileş;::ıosi gi.:irüşünü hnklı çıkn.r

n:::ı.ktcı.clı.r(l6). 

(15) Werner w. POivL"lliREIDJE, "Qunntito..tivo l:ı..spects of FedernliSO: 
A Study of Six Count.ries 11 W.Oo.tos, c. •. g.n. s.9. 

(16) Bu konudo. bkz. Cho..rles TIEBOUT, 1 'iı.. PUJ:>e Theory of Loco.l 
hpenditlll"es",. Roo.dings in U..rbo.n Econouics, .New York 1972, 
s.513, Tho U.K., Oxfo.rcl Univo.rstiy Press, London 1961. 



- 27 -

Tnblo II ..... . ...... 
Uzun Döner:ıde DeGişik Ülkelerde Merl:ezi Hükürıet 

Hnrcnnn1nrının Top1o.B Horconnlcro. Ornnı 

Yı11nr .. -
1890 
1900 

.06iltere_ A.B.D. 

61,6 
64,8 30,2 

1910 52,1 
1915 86,3 
1920 80,1 
1922 
1925 
1930 
1932 
1935 
1936 
1940 
1941 
1945 
1946 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
197Lı 

64,4 
63,3 

61,7 

86,2 

90,5 

76,6 
75,0 
68,0 
60,6 
60,0 

40,5 

34,3 

54,7 
49,3 

83,5 
63,7 
66,3 
64,3 
63,3 
62,5 
61,1 

• • • • .. ....... t 

Knno.dn. 

76,1 
89,3 

64,2 
66,5 
59,7 
43,1 
38,1 

28,0 

40,5 

80,6 
51,9 

KAYNAK: W .E.Olı.TES, o..g.ı:ı. s.8-9 dan lnso.1 tılc.ro.lc ynro.rlo.nıl
r:uştır. 

To.blodn gö.rüldüG,ü gibi r:ıe.rkezi hüküı:1et ha.renno.1n.rı özel

likle büyük buh.rnn ve İkinci Dünya. So.vnşı yıllo.rınd.a. nrtı.ş 

göst e.rr:.ıekt edir. 
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ITlı.::onlorini genelho.tlc.rı ile cı.çıklo.ı:.ıGyo. çcı.lıştıl,ır:ıız hiz

:wtle.rin :;.:ıerkozileşne eL,iliı:ı.ini, belirli hiz::ıet c.lcı.nlo.ı"'ıno. 

gt:re crnelclerle nçıklo.yo.lır:.ı; 

Konusc.l hizı~wtlerin btllü.nnez ni-tolikto olanlo.rı ve fa.
ko.t btllü.nr.ıezli/;;i yerel COGrnfi sınırlo.rln geçerli gürevleri 

ı:ıorkezi y0netiı:ıe lmyı::ııştır. Şehir polisi, trafik hiz:~ıetleri 

ve d.enoti=ıi gibi lıiz:-.ıetler bu niteliktu.:lir. Dölünnozlil,i ye

rel col;rcı.fi sınıı-·lo.rlcı. geçerli gbrevler(l.en itfo.iye hizr:ıetle

ri yeı"el hiz::ıet oL.ıo. ni teıiı:;:,ini koru.:..~ı::ı.kto.clır. 

Bolüne bilir hiz:c:ıet ni teli6inde olo..n su, ho.vo.go.zı, elekt

rik üretiı:ıi ve dnL,ı tı;.-_ıı ile ilgili hiz:::.ıetlerde de :;.:1erkeze 

lmyno. yolunda. bir et:ili:~ı vo.rdır ... Bunlo..rclo.n elektrik üretir:ıi 

pek çok ülkeele belediyelerelen çıkı::.uş, belediyeler do.l,ı tın 

fonksiyonu yüklenLıişlerclir. Örneğin Fro.nso.' do. ED}' (Electrici

te de Franco) GDF (Go.z de Frnnce), İto.lyo.'do. ENEL (Ente No.

zionnle per L'energin Ellettrica.), Türkiye'de TEK (Türkiye 

Elektrik Kuruı:ıu) Elektrik veya ga.z Urot::ıokte şebeke yo.pını 

ve do.b;ı tı:;.~u belediyelerce yürütülnektec.1ir( 1 7). 

So..6lık hiznetleri, lolml plQnlo.rclctn uluso.l plnnlnrn 

geçr:ıişti.r. Eslciden fo.kir belde so.kinlerinin bo.kılmo,sıno. ay

rılan ycı.ta.lc so.yısı belirli, küçük so.~lık kuruluşlo.rı, bugün 

yerini devletin fino.nee etti6i ve y0netti6i büyük so.6lık ku.

ruluşlo.rıno. bıro.k:ııştır. Zo.ten gelişen te~moloji ile birlik

te her gün deL;işen tıp ilai, belediyelerin bu lconudo. görevi 

r:ıerkeze bıro.bno.sını gorektirmekteclir. Günüiıüzde sosyo.l sigor

tnlo..r, işçi bul:::.ıo. kurunları devletin sosyo.l güvenlik hizı:ıet

lerin.i yi5rütnektec1ir., Dolo.yısı ile bolediyelerin bu konuclo.. 

do. çnlış:;.:ıo.lnrı çol: cı.z::ıL . .ıış durUJ.·.ıJc:clir. Esitir:ı hiz;:-.ıetlerinde 

do du.ı."U:'-:1 2-ynıdır. L.nco.k Anglo-Sc.kson ülkelerinele eski önerıi-

(17) Kuruluşunclo.n Bu.güne ko.do..r İller Bcı.nlco.sı, Anko.ro. 1973, 
s.,l27-130e 
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ni kısmen lcoruı:ınktc:.dır. 

Buraya. kader nnli bölüşününün bir yönü olnn oolodiyule

rin hizaet bölüşfuıü, hiımet dn6ılıı:ıınc.l.o. o pt ir_1ur.1 düzeyin sa.p

tnnr:msı ve uerkozileşno eğilir-lleri konulc.rı incelendi •. A.n.ca.k 

nnli bülür:ıün dik;er bir yönünü de gelir bölüşünü oluşturno.kta.
dır. Bundan sonrnki bölümde belediye gelirleri konusu ele a.-

lınncaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜ1.1: 

GENEL AÇ IDJJ'I 

BELEDİYE GELİRLERİ 

Toplun ynpısındnki gelişneye pnrnlel olnrnk b~tılı oko

noı:ıilo.rde sosynl devlet nnlnyışınn goçiş; devletin ynprıcı.kln 

yükünlü olcluf;u hizr.ıetleri gerek çeşit gerekse knpso..r::ı yönün

den hızla genişletip yo.ygınlnştı~ııştır. 

İlkel otoritenin yerini nlnn sosyo.l ve organize otori-

te, toplun ynpısı ile bo.l,lı bulunduLunclo.n o.ynı utkiyi yerel 

yöneti.t'11 üzerinde do göstermiştir. İçindG bulundu~ur.ıuz yüzyıl 

içinde sosyo.l devlet (Welfo.re Sto.to) o.nlnyışının yc.rGttığı 

r.mli genişleneye cevo.p verebilDek için ye.r'el yöneti.ıllier, ge

lirlerini çoğnl tcı.bilı:ıok yeni ı:ıo.li knyno.kL:ırı bul:::-"mk çnbo.sı 

içindedirler. Özellikle kentleşne ho.rel:::e-blori, teknolojik 

doğişue, nüfus nrtışı, çevre kiı"lonmesi gibi nedenler yerel 

yönetinin gider cı.rtışını etkileyen bnşlıcn etkenler oL.ıuştu.r(l) .. 

Teknolojik clo/;;iş:r:ıe vb. etnonlerlo yUklenen yeni hizr.ıet 

o.lo.nlo.rı, bu hizr:ıotleri gerçekleştirecek yeni gelir ko.yno.k

lo.rını gerektirr.ıekto.Jir. Bolecliyelorin hizuet ve fnnliyetle

ri sonucu ynptıklo.rı hnrcru~o.lnrı knrçılnyo.cnk kcı.Lıu gelirleri 

r.ıo.li tavzin sisteni içinde bölüşül:oesi ile oluşnnkto.dır. 

Bolodiyoleri.ı."l gol ir ko.yno.klo.rı nl tı kısıado. incelone bi-

lir; 

I- Vergi Gelirleri 

II- E.:ı.rç ve Hnrca.r:.ınlo..rn Ko.tılr.ıo. Gulirleri 

(1) Il.llon D. I:UılJUEL, 11 Cho.ngi.ng Po.ttorns of Locnl Urbo.n Expen
di ture 11 Public Expendi turc Docisions in the Urban Cor.JJ.:ıu
nity, Washington 1971, s.l9-20~ 
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III- İşlotno K~rları 

IV- Gelir Transferleri 

V- Borçlnru::.ıo.. 

j3unda.n sonraki b<.Hür.ıle.rclo Je. :::ı.çıklo.nc..:.cn6l. üzcro bu ge

lir ko.ync.ıklo.rı içerisinde en 0ne::üi yeri vergi gelirleri ve 

gelir transforleri o.lr:ınkto.dır. 

I- BELEDİYELERİN VERGİ GELİRLERİ 

Bolocliyoleı~in en öneDli gelir 1-:o.yno.(_;ı, devlet golir

lerinde old.ui;;u gibi, vergi gelirlericlir. Belediyeler bir kı

sın vergileri to.rh ve to..hsil ederken, ])ir tara.fta..n da bazı 

devlet vorgilorD1den pcı.y a.lno.ktndir. 

Devlot belocliyelor o.ro.sındo. vergilerin bölüşülnosini iıı.

cele:ıed.en önce boleeliye vergi sistani Uzarinde kıso.ca clurr:ınk 

bolodiyo vorgicili[;i.ı."lin yapısını to.nınlo.~:ıo.k nçısınclo.n ynrn.r

lı olacaktır, 

1- Belediye Vergi Siator.ılori 

Belediye vergi sisteLue.ri üç qyrı tipte toplanabilir. · 

n) Tok Vergiye Dayanan Sisten 

b) Rool Vergileri Üzerine Kurul:;::ıuş Sisten 

c) Reel Vergilerle Birlikte xilunnole Vergisine de Dnyo..nnn 

Sisterı 

n) Tok Vergiye Do.ynnnn Sisten 

Tok vergiye do.yo.nn.n yerel vorgi siste:üııin eso.sı, da.

i;;,ınık ve düşük rnnd.ı;:ıcınlı vergiler yarine, ro.ndıno.n:ı. yüksol-c 
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tok bir vorgi o.lı.:.ı:ıL:sıc1ır. Yorcl vorgicilikto 11 tel-c vergi 11 

escsını uygulo.yQll devlet İngiltorcdir(2). Bnşlo.ngıçtn sisto~ 

siz ve o.nlc.şılno.z olc.n yorel vergilar, :C irinci Dünya. So.vc~ş:ı.n

do....'l soıı.ro. yo.pılnn yenileşti.rr.ıe ço.lışnc.lc.r:ı. ilo telcro.r ele o.

lım.ı:ı.ş, 19Genornl Re. ton donilen tok ve:ı:giyo dünüştürülı:ıüştür. 

"Gonernl Ra.te 11 kullnn:ı.l;.:_ıc.yo. olveri,Jli gc:yri.i:ıenkullerin 

kirc. doi:eri UzorinJ.en <::üınq.n, genel ve yo1'"'ol bi.r yükü:.ılülük

tür. Bu verginin yükünlüleri go.y.ri.ı:enkulün zilyodidir(J). 

Vergi dc6ori 11Vc..lu2.tion Officors" donilan :.c:ı.ynet to.kdir ::ıeı:ıur

lo.rı to..rnfınc.lcı.n sc.ptcuı:;:anktc..:.:J.r. Kıyiıot to.kdi.r r:ıoi.:ıurlc.rının 

üç türlU layuet t::.ü::cliri vo.rdır; go.yriscı.fi iro.t (gross vc.luc), 

scı.fi il"Ct (not cnnuol vo..lue) ve ros:cıo tc.~)i i..t:•o.t (ro.too.blo vo.

luo). Gcyriso.fi iı-·o.t bir gc.yriı·,ıonlculün ll::irncısı, sigorto. ve 

di[,or gidorler g:-,yriaenkul so.hibi t:::u:·c.fın .. ~lo.n Ldenrı0si ho.lin

de, gcı.yrirnonkuluıl boklo.nen kiro.sJ. gc.yriso.fi ircı.dl. oluştur

::ınktc,dır. GnyrLıenlrulün safi iro.d1. iso, g.:2yrisc..fi iro.tto..n 

;;ro.scdo. belirtilan orcl_;:ılnr içc.risi.:.-ıdo :iJl(ijzıJ::ı· ynpıl\.~:ı.kto.n son

re. ko.lo..n kısı::ı. oluştuıu.nlctcHlır. Genel olcı.rc.k safi- iı:'o..t res

wc to.bi iro.ttır. 

b) Reel Vergiler Üzerine Kuruln1.:ış Vergi Sistoz.ü 

B.oel voı"'e;iler üzerine kurulı"mş· vo.rgi siste::.ıinin c

sc.sJ., verirali ~)ir t::kJ.n ro ol vergilerin devletin gol ir ko.y

nnklo..rı o._ı_ ... o.sınclo.n çıknrılo.ro.k yGrcl y0no-~ir.1e vorilnesLlir. 

Bu y0not:İ..J":J.in öncülüb,ünü lı.l::ıo.nyo. y::_:.p::-..:ı.ştı.r. Dcı.ho. önce 

devletin o.lclı~ı işletae vergisi (Gow.;;rLortovcr), m~ı18'k ·ver

gisi ( Gı,.v.lldsteur) :)olodiyelero to.hsis. odil::::ıiştir • 

...... .. _ .. ---· 
( 2) Vargi Refo.rr.m Konisyonu Rc:porlcı.r:ı., Cilt II. İsto.nbul 19'~S 

s.6. 
(3) Ziyc:: ÇOimR, İngiliz l:Io.ho.lli İd.:ırulori, lıllk::ı.rcı. 1970 • 

.. 
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İşletne vergileri genellikle tiç vergiden oluş~aktndır. 

Bunlnrclo.n ilki işletno kal:."ı vergisinin (Geworbeert.ragsteu.r)~ 

konusu gelir vergisi ko.pso.nına giren ticari kazançlard:ı..r. Bu 

vo.rgi uygula.no.s:ı.nda b-elli i:ndirin . ve ;:..1uo.flıkla.r cliklw.te alın

dıktan sonrn elde edilen no.tra.ho.. yüzde ı il o 5' c l{o.do..r c.loği-

şen bir oran uygulanır. 

İkincisi, (Goworbokapitnlstoue.r) içlvt~ıe so.rı.:ıo.yosi ver

gisidir(4). :au vergide no.trah olarak belli bir işletaenin 
so~~aye toplanı esas o.lın:ı.r. 

Sonuı1cusu, ücret toplo.::ı vergisi (Lohnsu.ı:t.:J.ensteuor) elir., 
Bu vergi belirli bir işveren to.ro.fındo.n 0donen toplru:J. ü~ret

lore bindo 2 dolo.y:ı.nda bir.oro.n uygulo.nGro.k to.rh edilnekte

di.r. 

c) Reel Vergilerle Birlikte 1\'Iuo.tıelc Vergisinede Do.yo.nnn 

Vergi Sistor_ıi 

Reel vo.rgile.ele birlikte rmc:.ı~ıele vo.rgisinG 'du daya

nan yerel vorgi sistoninin uygula.nd:ı.L;ı üll\:oloro 0.rnok olo..ro.k 

lınerika. Birleşik Devletleri g()sterilo:Jilir • ./ı.r.ıerilm Birleşik 

Devlotlerinde eso.s yerel vergi, "Proporty To...:"C- 11 donilen ser

vet vorgisidi.r( 5). Du vergi geçr.ıiş yıllo..rdo. glo:xıı bir ser

vet vergisi ko.ra.ktorine sa.hip oldui;u ho.lclo zo.::mnln bu ni teli

[:;ini ko.ybetı:ıiş ve bir enlnk vergisi halina dönüşrıüştür. Son 

yılla.rdn er.ılnk vorgisi .sert eleştirilere hedef olnuş, şehir 
toplununa ynkışnnd:ı.L;:ı. ileri sürülnüştür. 1960 yıllarında. be

lediye öz gelir ko.ynnklnr:ı.nın ytı.r::ı.sınn yı:ücın bir kısrıını taş ... 

kil eden orılnk vergisi gün geçtikçe eski onoı:ıini lcaybotmekte-

(4) 

( 5) 

-... -._ ... 
Tnx Policy and Invest~:10nt in the Eu.ropen Cor.ınu.ni ty, Coi·"ı
nision of the E'uropeı:ın Cor.ı..--::ıunitics, Drussels 1975, s.l46~ 
j .BUCH.!'ı.NAN,,. a..g.o. s.447 •.. 
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dir(6). 1962 yılında belediyelerin öz celirlerinin yüzde 

55,6vsını kapsayan ealak vergisinde bu oran 1974 de yüzde 

44,5 ~o düş:tnüştür. Bu verginin yanısıra old"LLlcça yaygın olan 

satış vergisi (Sales Ta~es), yerel gelir vergisi ve devlet 

yardımları U'ederal Grants) ile açılclar kapatılınaya çalışıl

naktadı.r(7). Bunlardan satış vergisi, uz .gelirlerin yüzde 

_'"l0 7 0: yakın kısnunı, yeı .... el gelir vergisi hasılatı da yüzde 

15'e yakın kısmını oluşturmaktadır(S). 

2- Belediyelerin Başlıca Vergi Gelirleri 

Gerek devletin gerek. yerel yüne-Gii-:!in. üç tür ana ver

gileme kaynası vardır. 3u kaynaklar, gelir, harcarjın ve se.r

vettir. Yerel yöneti::ı açısından bazJ. ülkelerde bu kayno.kla-

. rın hepsi kullo..nıldJ.(~J. gibi bazJ. ülkelerde ağırlılc bir Imy

naf;n veril:;.ııel:tedir( 9). 

a.) Gelir Üze.J.:>inden 1Uınn.n Vergiler (!!;1u.nicipal Ineone 

Ta.Jçes) 

ıJygulamo.sJ. Jı.e.nüz pek az ülkede görülen yeı .... ol nitelilt

teki gelir vergisi .:;ıerkozi yönetimden cıyrJ. olarak fert ve ku

ru.ı.ıı gelirleri üzeı"inden alJ,.nan bir vergi türüdür(lO). Gelir 

vergileri uyguluna o.çısından yerel yöneti::.nin bünyesine uym3.

yan golir ko.ynaklarıd:ı.r. Yerel gelir ve.rc;isi uygulano.sına 

ABDvlerinin bazı eyG.letlerinde, İsveç ve Daniı!.J.arkn'dn .rast-

...... ·- ................ , 
( 6) J'.redoriok D.STOCKER 1'Divorsificntion of the Locnl Reve

nue System: Ineome and Sa:l;.es Taxes, U ser Cho.rges, 1!1Gde
ral Gro.ntsa Bo:tional Tax Jou.rno.l,._ Vol.XXIX Nö.3 Sept 1976 :' 
s-.314. 

( 7) } T -·:r R-e,··"' DDSQ11T .~.a.r ry \'. • .L .1 .Lliı..i:l .ı.• t 

1973, s.l57-158. 
Urban Econo:~:ıics, Penguip Ed.Suffolk 

(8) v!erner z. HIRSCH, a.g •. e.. s .• B3. 

(9) İbid s.BJ. 

(10) j• DUCHANAN,. a.g~.e •. s.407. 
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lo.nıncı.kt ndır. 

Anoriko. Birloçik Devletlerinde oyo.letlorin, uygulndJ.ğ;ı. 

gelir vergisi ile belodiyolorin uyguladJ.ğJ. gelir vergisini 
birbirinden cı.yırmo.lc gerekir • 

.fuuoriko.' do. gol ir vergileri bakıLundo.n en önemli vergilen
dirne otoritesi Fodcıro.l Dovlottir. Gelir vergisi üzerinda Fe
deral Devlet ve eyo.letler üzerinde uzun çeldşr1eler olmuştur. 
Bugün Aıneriko. Birleşik Devlotlerinde 36 oyo.let gelir vergisi 
uygulamaktadır. B~uıun yanısıra Ohio, Ponı1sylvo.nio. eycı.letlori, 

kendi içindeki şehirlere gelir vergisi to.hsili yetkisini ver~ 

miştir(ll). 

Bolediyelerin gelir vergileri konusunda .Aı:1e.rilm Birleşik 
Devletlerinin bo.zı oyalotlerinde gelir vergisi uygulayan 48 
büyük şehir için ycı.pılnn bir aro.ştırmcı.dır(l2); belediye öz 
gelirleri içinde gelir vergisi hnsılcı.tı yüzdesi 1966 yılında 
9.8 iken bu oranın 1974 yıiındcı. 12.4 de çıl-ctığı snpto.nmıştır. 

Büyük kentlerde uygulanan gelir vcırgisi ya kişisel ge
lir veyn net lrurmn ko.znncı üzerine konulncı.kto.dır. Kişisel ge
liı"'in seçilmesi ho.linde, art un oro.nlı bir to..rife uygulo.ru!.lnsı 

olo.sılıl,ı yo.nındo. kurum lcnrlo.ı .. ını vergileyocek o.rto.n orcı..nlı 

bir to..rif'onin uyguln.i."lln.o.sı olcı..sıJ.ı(;~ı yok donecek lco.do.r azdır. 
Jınco.lc bunun istisncı.sı New Yor-k City'do uygulcı.nan gelir ver-
gisi örnoğid~. 

Novr York City uyguJ..ano.sındn gelir vergisi iki tür geli
ri vergilendirmektedir. Birisi kişisel gulir vergisidir (Per
sono.l Inco:wo To.x). New York City'de oturcı..nlo..t' voyo. oturı,ınyıp, 

... 
(ll) Frederick D. STOC~R, n.g.::ı. s.JlL~-315. 

( 12) Advisory Coınraision- on Intorgovormonto.l Rolo.tions 11 Locnı 
Uonproperty To.:x:os and the Coordinc:.ting Role of the Sto.
to11 RepoJ;>t A- Hcı.shington, D.C, 1961, s.5-6. 
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New York City'clo ç:::.lışo.n ve gelir elde edenler bu vergiye 

to.bidirler. Vergi tnhsilnt~ ücretlerden stopaj yolu ile tah

sil odilı:ıektodir(l3) 

Dil,er, ku.t"'IJ;.1lo..r vergisi (Corpornto Inco~~.ıo To.x) üzerin

den o.lınnn yüzele 5,5 orunındaki vorgidi~ • 

.Ar:ıorika 13irleşik Dovlotlorindc yoı"al gelir vergisi yük

sek bir muo.fiyot düz0yL~do çeşitli indir~n ve istisno.lo.rn yor 

veron, federal hülrumotin nldıs~ gelir vurgisi ilc ço.tışmo.yı 

önloyocpk şokilde o.ycu:•lo.nnıştır( 14). 

B.:..:lodiyelerin gelir vergisi uygulc:~-~c..sı dnho. öneade be

lirttiG,iı:ıiz gibi, bir knç ülke dışındcı. .::;olişEıeı;.ıiş bir vergi 

tipidir. 

Bu vurginin l::öklü olo.rnk uygulo.ndıL,ı ülkoloı"den bir di

ğpri de İsko.ndino.v ülkeloridir. Dcınineı.rk::). 1 do. bolediyol er go

l ir vergisini ılıj_J.lı nrtcı.n oro.nlı bir tc.ı.~ifo üzerinden nlır

la.r(l5). Vu.rgi stopnjlo.r üzerinden hoseı.plo.nır. 11 Stopo.j ido.

rosi 11 nd~ nl tınclcı.ki o.yrJ. bir ido.ro to.rnfındnn bilgi so.yo.ı .. lur

ln izlenir. Stopo.j dışınclo.lci yüküı:ılümlülo.t>den lçişisol beyo.na. 

do.ynno.n tnhsil yöntoı~1i benirasenr:ıiş-tii:'. Yüküıulülo.r vC:.J.rgileri

ni, hosnp ettikleri golire göfo• o.ylık tc~lcsitlo.r h:ı.linde pas

to. nro.~ılığı ile öclGrlor. Yıl sonunda. l::usin hesnplnrn göre 

do&~orlcrıo y:.:tpılo.ro.l~ yükümlünün fo.zln ödodi6i vo.rgi, o.lnco.k 

olo.ı.~o.k tnhnkkuk odun veya. yükümlüyG vor[;i borcu çıknı. ... tılır. 

(13) Willinın ':!. VICKREY, 11 Gonoro.l nnd Spocific I 11 ino.ncing of 
Ur:Jo.n Scrvicos 11 Public Exponditl:ı.ro Ducisions in the Ur
bcı.n Coı.ıuüUl1i ty \fo.shington 1971, s. 63. 

(l-l) Bu konudo. dnhc. geniş bilgi için bkz: R.S.SLIITH, Locnl 
Incoı..ıo Tc.xos, Econo;.:ıic Effocts &nd Equi ty ~ U ni vorsi ty 
of Califo.rnin 1972• 

( 15) E1.HARDER, Loco.l Govo.rment in Dorr::m.rk, Coponho..gon 1973, 
s.73. · 



Da.nir~a.rkn ı dn yülcü1:1lünün goliri üzerinden ta.rh o dilen 

yerel gelir vergisinin o.ı.~cı.n::ı. yüzde 11-17 c:ro.sındn de[,işnelcte 

vo ödenecek verginin hoso.bındo. bazı indi.rimler kabul ed.ilnek

tedir •. Kopenbng, belediyesi 1970 ünli yılında. gelirlarinin 

yüzde 53' ünü kişisol gcli.r vergisinden Eicı.;~:.lm:.ı::ı.şt:ı.r( 16). 

İevoç 'de yerel gelir vergisi golişi~:ıi to...rihsel bir ö

zellik göstor;.:.ıokte~~ir. İsvoç 'deki uygulx:.m DGn:iı:ı.nrkn' dcı.l(i uy

gulo..mo.do.n biro.z fc,rklıdır. İsveç ı do yorol gol ir vergisi değiş

mez oro.nlı bir voı~gicli.r-. Yerel yöneti:-.ı tc:.rnfındo.n yıllık oln

rnl-c so.ptc.nır. Verginin yüküınlüsü fort va kt.:ı.ı."Dı:ılcı.rclır. Yerel 

ni tc.;liktol~i gelir vorc;isinin belli bi.r ko sri belediye hizr:.1et

lorini finanse otı.ıok o.:c:1ncı ile so.bit oro.nlo. to.hsil edilir. 

Vergi yerel yönoti..1 nclınu. nerkozi yönut:lı.ı to.rnfındnn yöneti

lir. 

b) Tüketim Vergileri 

Tülcotiı.:ı VEJ.rgilori devlot to.rnfındnn piyo.so.. irllemle.ri 

nedeniyle o.lıc::ı. ve scı.tıcı üzerine scı.lıncı.n vorgilordi.r(l7). Ye

rol yönetiı.ııle.rin yo.rcırlcı.nd:ı.l,::ı. iki tür tüketim vergisi va.rdJ.r. 

:Su.nlo.rda.n birisi genol tüketin vergileri (Geno.ra.l So.les Ta.xos); 

di€Seri ise öz ol tükoti~:ı vergileridir (Spccific Exeise Tnxes). 

no.) Genel ·J:ül:otir:ı Vo.rgilcri 

Gonol tülcetim vorgilo~:ıcsj. 1 goniş bir ı:ıa.l ve hizı-ı1et

ler dizisi sa.t:ı..ş:ı..ncı. uygulnnnn ve pek çol<: ülJrede boaimse.nıuiş 

gelir getiren clolo.ylı bir vorgi türüdür. 

Genel Tükat:L:a Vergileri iki kısEıo cıyr:ı..lı.r; 

--· - . ·- .. 
(16) R.S:MITH, 11 Fin:::u-ıcing Cities in Devalaping Countries", In

terno.tiono.1 ı=onotnry :B'und Sto.;ff. PGpsrs, 197 4, s • .365. 
(17) Werner z. HIRSCH 1 a..g.o. s.91. 
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i- Tek Krı.denoli YülcUj:;üülülder; ü.ı"'eti:.lden do.['ıt:ı.m ko.no.l-
.. 

lo.rıno. geçerken he.ı .. l)ir no.lc. so.dooe bir clefo. uyGulo.-

nır. Bu verc;i tipi pGl"'O.kendo genel tüket:i..r:ı vergisi 

(Reto.il So.las To.x) şeklinde en son pero.kondo satış

tn salın:::::.bili.r. 

ii- Vergi bir toptan gonel tüketin veı"gisi (r/lıoloso.le 

Sc.les To.x) olo.ro.k bir so.lın 3oçti6i en son topto.n 

muoı:ıolodo üretici voyo. topto.ncı to.ı .. .::ı.f::ı.ndo.n pero.kon

deciye sc.tış sıro.sJ.ndo. snl:ın::ı:Jilir. 

Voyo. vorgi Kano.do. 1 do. olduKu gibi üretici genel 

tüket:L.j], vor-,;isi (Iclo.nufo..cturer ı s Sul es To.x) çoklinde, 

ürotici to.rcı.f'ındo.n yo.pılo.n so.tıç; sıreı.sındo. s~:-..lınc.bi-

lir(l8). 

Poro.kondo tükotii:.ı vergileri (Ro·tc.il S::ıles Tm~) özellik

lo lu-.:ıerilm Birleşik Dovlotloı"indo uygulo.~.lL" :::üo.n:ı. bul::.mştur. 

Bu vorc;i 19.30 lnrlo. 1960 yıllcı.rı nro.s:ı.nc1o. oycüetlerin lxı.şlıca. 

golirlo:cinden birisi ol:ı:ıuştur( 19). • 

:3olediyolerin perc.lwndo genel tUkutiu vergisini 1\:ullo.n

mo.la.rıno. örnek ol:ı..rnk Now York Ci ty' i c;crı::ıokteyiz. IJew York 

City bu vergiyi 1934 yıllur:ı.ndo. koy-L.--ıuş ve 3000 lmdo.r belodiyo 

o.yn:ı. uygulo.r.ıo.yJ.. ~on:insoıııişti.r( 20). 

Bolodiyclorin genel tükoti..""l vorgilo.rini.n. tcı.rh ve to.hsi

li üç o.yr:ı. şokilde olo.bilmcktcdir. 

i- l!'odorc.l yo.pıdrı. oya.lotin bu tip vergilerıesi olmo.dı

ğı ho.lclo boleeliye, pero.lcenclo genel tüketin vergisi 

(18) johl~ F.. DUE, n.g.q. s.309. 

(19) Wornar z. HIRSCH, ~.g.o. s.91. 

C 20) İb1d, s .• 9 2.. 

'---------- ~-- -- ~~~---
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scı.lnc~kto.Jır( 21). 

ii- Eynlotlo 1 belediye nynı vo.r2;iyi y0üoti::.ıdG ;:;.ıül<or.rer

liGa yol açacak şekilde salncı.ktndır(22). 

iii- Belueliye :Llo oyo.lot düz o.ro.nlı bir vo.rgi ilc vergi

yi tahsil ot~oktedirlor • 

.Belediye ilc oyalatin düz o.ı:·c.nlı biJ." ta.rife ila vergiyi 

tahsil ;:;ttil;i eynlotle.t'do, ge.nol tüketin vorgilori gerileyici 

(rogrosif) nitolil,e so.hiptir. Yiilcümlü.::ıün soli.r vergisi Uller:ıe 

g'l~cü n.rttıkçcı., J.ol'-:.ylJ. vGrgi- olc:.ro.k ödodiL;i tutcı..rılo..r nzo.lmo.lc

to.dır. Bo.şko. bir deyişle d.olo.ylı vorcilo.r tersine ertc.nornnlı 

olno.ktcı.dır(2.3). 

bb) Özel Tükotiu Vergileri 

Özel tülcotin veı."giluri, boli_i.'li ::ıir ;::.ml:ı. voya :;:;ıal r,u~

.rubu satışlarına uygulnno.n yükür:üülüklo.ı.•dir. Gonol tüketin 

vorr,·ilori ile · öz.ol tük ot i:::1 vorcilu.ri c:..rc..sındaki fc.rli:: sndeoo b .. -- ~ - . .. .,. S-l ....,.,_ ' . '' .. -... . . . --.....,._.__,.,._.....,__.._,,,"""'-....,___, __ 

E.,=kr ,d.<:_ro_q,~ farkıd:ı.r. Kapsamlı bir özel tLikotiu vergileri sis

temi, sayısız nyrıcnlıklurı olo.l1. bi.r ge.rıol tülcotiD. vorgiyi an
dırn:::ı.kto.c1ır( 24). Uygulo.ı:.ıada özal tüketiıcı vorL_;ileri do6işik ta

rifolorle ufak so.yıdo.l::i nal grupları üzorindon o.lı,;.J.:L,ınkt3.dır, 

Özel tükutirJ vor~;ilori genel olarak r:ıoı."l:ozi yLnoti:-ıin nl tında

ki vorc;i t;r-ı)_plardı.r. /uıccı.k bolediyeleri il~_~iloııdiron özal tü

katLı vorgilori o.kcı.ryo.kı t vo içkilerden cloL~içik oı-·o.nla.rd.a alı-

( 21) jo.nes M. l3UC1-IAN.Ai'T, a.g.o. s.426, · 

(22) Ursula K. HICKS, BUyük Şehir Id.c.ı·osinin :D''inans!ııc.nı, İstc:ı.n
bul 1968, s.JO. 

(23) Ö.rnoğin bu yGn-ter.ı Illinois oyaletinclo kullo..nıll':.lakto.dır. 
Golir vergisi indirimine pD.ro.lol ola2cı.k, g anel ti..lkotiı:ı 
vc:rgisinde yıllık incliı."im Ga[,lo.no. ~"ı8t o du uygul:::u-ı;.:ınktc.dıı.·" 

(24~ john F. DUE, c.g.e. s.J36. 
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nnn vergilurclir. Orne[:,in ~"..DD' do al-:c.rycJc:ı. t·t;nn. gcılon 0nş:ınn 5 
cont ilc 9 cent, pL"'.l:et buçına. · siga.raJo.n 2 1/.2 oont il o 13 cent 

n.ras:ındn vergi o.l:ıru.,ıo.l:tc.Jır( 25). 

Gonel vo ö~ol tü~;:otin vorgilori foclul"C!.l hüküi.ıot voyo. e
ycı.lot Jüzeyindu sc~ııı1nış oldul,undnn bulediyulerin Lıu ka.o.al

do.n scı.Llcd:ı.L:ı fonlo.r 1\:ıs:ı. tl:ı.·Jır .. iı.y.r:ı.cn bo1oc1iyolorin yönetti

l;i bu VO.i.'"'giloı"don lc.:l.çınnn.lr için çe şi tl i yollar donanr:1ektedir. 

örnoL,in bolocliyo ;::::ın:ırlnrı dışında. büyük rüış-vcriş l:.1orkozle

ri ku.rulo._ı:ıa.k vergidon l:nç:ı.n:ı.lmnlctn ve ucuz :dal snt:ı.ıc.ro.l~ tüke

ticilar için daha çekici pnzcırlnr yo.ro.t:ı.h.ıcJcto.dı.r. Dunn .ro.ğ

nen 1972 y:ı.l:ındo. Hcvr York Oity'nin perakonele so.t:ı.Şlo.r tutarı 

geliı"i 15.914 milyon clolo.ru:ır. Chico.go 1 do. 7.495 ::ıilyon clolo.r, 

Los lıngelss'do 6.892 milyon dolar Detroitıde 2.724 nilyon do

lar, Bnltiı-:ıor City 1 de ı.sıı nilyon dolcı..rd:ı.L"(26). Şchirloro..ro.

s:ı so.tışlnr gö.rüldül;ü gibi fnrkl:ılJ.klur gUstorr.ıosine rn[):ıon 

boleJiyelcrin bu sntışlu.rdcn elde ctti~i vergi gelirleri top

lo.u özgclirlorinin 1974 yılı itibo.riylo yüzde 8,6'sın:ı oluş

tu.rı.ıo.lcta.d:ır ki küçür.ısonccck bir des. cr c1oGilc1i.r( 27), 

o) Servet Üzoı·in<lun Alıno.n Vergiler 

Sorvctin bnolıcc. unsurlo.rındo.n birisi bina. vo :::ı.ro.zidir. 

Bu ~xı.k:ı.nclo.n bino. vo o.ruzi vo_rgileri scrvot vergiloı:--inin yo.ygın 

olo.n ille şekilloıridir,28). :qu vorgiroul vorgilorin ·tipik bir 
•• \J. ı b. ··ı. . , u "1 ~ ,. ı· ı .. 
ornecı o o.n ı.nn va ::ı.ro.zı er·ın ccogor vo scı.c O.CLJ..t:,:ı. go :ır er u-

zorinclon c:lıno.n vo~gi türü dür. İng il t oı"'o 'nin dışınclo. bütün bo.

tı ülkolGrinin uyc;ulo.dığı ba.şi:ı.on bol<;c1iye vergilerinelen biri-

(25) Werner z. HE~SCH, o..g.o, s.94. 
( 26) Frederick D. S'J:lOCKER,. o.~g;.;.-:ı_, s.315. 
( 27) Du k?l2-:ı<ln şoni~ı bilt;i için bkz: ı:ır?do~ick D.STOCKER! iiDj __ 

vorsır:ı.co.tıon of Loco.l Hcvonue Sysı:;on·•, o..g.n~ s.Jlo-320. 

( 28) Yılno.z DÜYÜKI~l1ŞEN, Vu.rgi Tosirloı'inin Llikro İldisc.t lıno.-
lizi, I..n.J.\:o.ro. 1971, s.l41. · 
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si elir{ 29) ..__ 

Enlak vo.rgisinin, yurol yönctir:.ı golirlori içerisinde bo.ş

lıccı. yo.t:'i nlno.sJ., geçirdi(~i golişii.J.le bcLınt:ı.lıdır •. Ro ol ver-. . . 

Gilorin golişi.L:ıi inceloudiğinde bu vergilerin Goli.r, Kurunla.r, 

Nuru:ıe::lo Vercilari gibi büyük vergilerin ycı.nındn nisbi üne:cıle

rini lmybottiklori vo devlet ve.ı. ... gisi olr.ı:ı.l:tnn çıkcı.ro.lc yo.t:'el 

vergi şeklini nldı[.;;ı görülnoktod:ir. 

Reel vergilo.ı.:·in, günü:tıüzün vorgi cı.nlo.yışı ve vergi sis

teı:ıi lcurt:Lluşunu.n kcı.·çınılranz b_i.r sonucu ol::ı.ı."o.k yerel yönetime 

geç::-ıosinin nedenlarini şu ç:okildo nçıklo.yo. biliriz( 30). 

i- K:::ınu golirlorinin devlot ile yorul yönoti.L::ı o.rnsındn 

bölüşülı:1osi sonucu golir versisi, ktı.rm:.ılo.r vergisi, 

:;:.ıuc,aole vergisi gibi i:ıcı.sif rc.ndın.:ı.nl:ı. km:m golirlo

ri dovlotcı bı.rakıll:ı:ı.ş; ;ıarel yLno·t;:Li',ıe reel vergile

rin nyrıü:ıc:.s:ı. olo.no.6ı yo.rntılnıştı.r. 

ii- Reel vergiler, konu olo.rnk yerel özellik gbstol. ... en 

bir yüki.LılülUktür. Bu rıodonle ye.ı. .. el hnrccxıa.lara. o.y

r:ı.lnnyo. en uygun :::ınli ka.yno.klo.rd:ı.r. 

iii- Sonuncu olG.ı. .... :..:.k reol vergilerden bin:ı. VGrgisi, özel 

bc.zı ye.cel hrı..rca.no.lc.r::ı.n 1 bunl,::ı.rc1o.n yc.ro.rlo.ru:ı.nlo.r n

.ro.sındn c1cı.~ı tılnnsı konusunda i)il:' ba.zd:ı.r. Örneğin, 

te:ıizleme ve a.yd:ı.nlo.tncı. resni sibi. 

"[;\..ı"'· · · · · 1 d ı ~ " ··11 1·,-.,ıerı'-J:IL1 nK vergısının on genış J.cop;;ıcı.:;:ı c. uygu o.nüJ.GJ. u w ~-

lm Birleşik Devletleridir •. E.:ılnl~ vergisi (Proporty To.x) fede

.rcı.l bil .. yükUnlUlük ol~.ıo.lrtan çılcnrnrnk baladiye vergisi ho.line 

dönüşilüştür. 1974 yılı itibnr~lo emlnk vurgisi ABD'de bolodi-

................. 
(29) A,. ALli.YBEK, o..;:; .. e •. _ s •. ~l •. 

( 30) Vergi Hoforn Koı:üsyonu Rc.porla.rı, Cil t II, İstanbul 1969 1 
s.l6. · 
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ye öz gelirlerinin yüzde 44 t 5 'unu teşkil otı:ıektedir·. Ay m.. oro.n 

1962 do yüzde 55•6 1966-67 döneainde 51,8, 1971-72'cl.e ~ı6,8 dir. 
Enln1t: vergisi goliı--lcri; kısa. dönemde Glc nlındığındn nzo.lL-ın 

görülnıektedir(Jl)• 

Av.rupn ülkeleri içinde reel vergi o.nlc.yışı illt: defn .iUoo.n

yo. 'dn geliş:t..ıiştir;. Eski Alı:ı.n.n İnpa.rc:to.rluL::uıuı. dahil bir çolt 

devletin ve bu o.ro.dn Prusyo.'nın geçen yüzyılın sonlarına ko.do.r 

er.ılÔlt vergisi "Grundsteuer'' başlıca. geliı""' l.ı:a.yno.ğ:ı.m. oluştı.ır~ıuş
tu.r. Prusya.'dn l893'clo gerçekleştirilen ve devlet o.da.r:ı:ı. 11 Von 

Miquol ~r e izo.fe e1J.ilen reel vergi refo.ri.-_ıu ile gerek ealnk vor
gisi, gerek işlotı:ıe vergisi to.uo.;_ıiylo :)olucliyelaro clevredilniş

tir( 32). iılno.n çohirlorini.ri golişı:ıesinc1e I!Uqueı refor-ı:.ıunu.n bü

yük etkileri olnuştur. 

İne;il t or e do.ha önce cl o Jcğindisiı:ıiz gibi, oı:ılnk vergisi· 

konusunda 11Genornl Ro.ten elenilen yorleşr_ıe vorgiai c1iyo~)ilooe

l,ii:.ÜZ bir vergi uygulo.:,ıa.kto.J.ır(33). Yeı"'loşm.o (İkai:ıet) vergisi, 

eulÔk vergisinin y:ı..nınJ.cı. iko.~~ıetgnhlcı..rın kira. deLari üzorinde.l:l 
o.lınnn lcısr:ıen kiçiloştirilrıiş x·ocü bir Vt31"'gidir(34). 

Verginin yülcüi::lüsü gcı.yr:i.ı:n.enkulü içgctl edenlerdir. Vergi 

deseri kıy:;:1et to.kclir no:ı.;ıu.rlo.rl..nın (Vo.lu:::ı..tion Officers) vergi 

do(;erini so.pto.no.sı ilc bulunaa.kto.d:ı.r( 35) .• 

Yerel yönetinin reel vorgiloro olC+n ilgisinin goçr.ıişte 

---· -~----------~ 
(31) F, STOCKER, o..g-.n• To.blo I, s • .314. 
(32) Vergi Rofotrı Ko::ıisyon Ro.porlo.rı, '~.g.r~ s.l6-l7 o.ynı ko

nuda. bkz: 
Kcı.ı~ıil MUTLUER, Türkiye 'do Gnyriiıonkullerin Vorgilendi.ril
nesi Ankcı.ra. 1973, Şel::.ı.hcı.ttin TUNCER; Too.rido ve Prntilete 
Sorvet Vergileri, Istnnbul 1966. 

(33) Ho.rry W. RİCH!ı.RDSON, o..-g.c. s.l53. 

(34) A. ALAYDEK, o..g.e. s.l7e 
(35) Ziyn ÇOKER, n.g.-o. s.-ıoo. 
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olduğu gibi günüı:ıUzc1o c.lo sürJU.rülnosi bo.zı nodo.ı:ıloro clnycı.n:ı..r;: 

i- Vergi ı,K:.tr:::~hı yarolclirt 

ii- Vergi, go.y..t."'i~:ıonkulün piycı.scı. clo6orino daycı.nch.rıldı[;;ı 

sürece dovo.r_ıl::ı. ve düzenli goliı" c_ü;:ışı scı.Llcı.uo.yn ~:ıü

so.ittir. 

iii- Verginin tnhc.klruk ve to.hsili olwno:-_üktir(J6). · 

Vergi, u;:ılRkın yıllık goliri du[;il c:':.o, piynsc. doseri üze

rine dnyo.nclıJ:>ılnışsn, vergi r.mtrc.h:ı. orı15k layr_ıotlerindcki o.r
tışla birlikte otoc..ıL~tilc olc.rc.k genişlo: .. ıol;:tccliı-·. 

T;ı... 1~1 . . ı ı k .r:ıd (.U\: vergısı uygu n::ıo.sının yaygın o...ı..:no.sıno. ~rşın , on-
" lnk vv.cgilu::ıusinin yorol yönatLı için bo..zı güçlüklor gt:stordi-

ği do ::ıu_h.o.klG::ı.ktır. Bu gL1çlüklori kıso.ccı. ~::ıu şokilde sı.ro.lo.yo.bi

li.riz: Vergi ::ıatro.lıı.nın, go.yrimenkulün piyo.sn do(;orino dcı.ynn

clıı-·ılr~ınsı lıo.li.nclo, orgo.nizo .bir go.y.ri::ıenlcul piycı.so.sının vcı.rh-

6ı gorokli olr:ıo.kto.d:ır. Olı:ıo.dığı tcı.kdiı"do c1o6orleı:ıoleri to.;:_ı ve 

o.dil olnnyo.:)ilir. Dir diLa.ri, c.h.:Le.rlo~::-:olol"in bo.z:ı. c.ro.lnrlu yo

nile.nnosi ve değer ·le[_;işikliklorine göro yenidon o.y.:::ı.rlo.ffi.1o.sı 

gereğidir, Bu isu :~:o.ho.lli ido.rolor için o].dukçcı. külfotli bi.r 

işlo::ıdir. Yüıo btı. işlo:.ılori yürütnok için yGtkili kc~Jro so.6lnn

::_1o.s:ı., ":ıa.l so.i:ıiplo.rindo.n do2;erlor:ı'-'ye ~:cı.rç:ı. golocol~ b.:::ı.skılnr eı:ı

l~k vorgiloaosinin, no.hnJ.li id.o..colero yo.ı·c.tt:ı.ğı güçlüklo.rin 

bnşındo. golnoktodir. A.nco.k bütün bu.ı:ılcı..ro. lmrşın pel-c çok ülke

do ur:ılnk vo.rgisi ho.sılc:tının toplo.n golil' içerisinde on yüksek 

pcı.yı .:ı.ldı~~oı vo o:.ılnk vu.rgilo.rinin ı:ıo.ho.lli id:J.rolero bırc.kıl:~ıo.
sının gonol bil ... 1\::o.ı·ıul gördüğü gorçolctir(37). 

d) Diğer Vergiler 

Ano. vorgi gl"uplo.rı :1ışın::ln büyük şehirler he.ı."' fı.rso.t-

...... ... ...... •=--·-

(.36) I-brry ':!. RICEA.:.lDSON, n.g.o. s.l53. -
. -' 

(37) İbid~ s.l54. 
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tn bcl::;clül"'indoki çe:şitl:i u[;rnşln.rı vorr;ilundirne yohın::ı git

noktuclil"• Çoğu hc.llc.rc1o hnrçld.rlo. ko..rışo.n va so.yJ.lc:.~l. gittilc

çe a.zalc.n bu oslciclon lmlr.ıo. ve.rir,ısiz vÜ.rt;ileri ortndan lmlchr.ı

rao. çnbnl2rınn .raG,nen hnln ko.yno.k ol:m.o.yo. dcvo.r.ı etne~cteclir. ör

nc~;in o~;ıonce vergisi bu nitelikte bi.r vorgidi.r. 

Vorgi gcılirlo.ri bo.çl:ı..ğ:ı.. o.l t:ı..ndn incülc~..liğiı:ıiz bolodiyo 

vo.rgi gelir kaj"nc.l\:lc..rı içinde yön0tiı:ü voy-:...ı h::ıs:ı..lc.tı bolodiye

le.ro bı.rc.kılr.ıış goli.ı."'lori incelodik. Yo.ptı_;ırn.z inealenede oo
lediyoler öz vergilerinelen önenli ornnlcı.rdo. knynnk eldo etr:ıelt

teclirler. Gelişrıiş ülkolerin bUyük şehirlo.rinde (ki bunlnrdnn 

4 ta.nesi federo.tif yo.pıyo di{;erle.ri üniteı"' ynp:ı.yo. snhip devlet

lerin şo~ıirlendir) vergi gcıli.rlerinin c.L:ırl:ı..k l:c.zcı.n(.lJ.ğı görül

r:ıektedir. brne~in lJew York City 'nin 1969 yılındaki vergi gelir

larinin öz gelil."ler içindelci payı yüzde tU ,ı, Londr.::ı 'dn 1971 

yılındo. yo.rısı.nn yc..kın kısmı, keza. P~-ı.ris ve Tokyo' da. huncı yc.

kı.n golir c;ılde edilr:Üf]tiir. 

To.blo III .......... ..., ....... ~ ... 
DUnyo.nın :Do.şl:ı.cn Belorliyoleı"'ini..le 

Vergi Gelirlerinin Toplan Öz P.elirleri 

İçindeki Pnyı 

Q.c:..J:ıir 

New York City 
Scı.n ır.ro.noisco 

Los I..ngolas 

Uont.renl 
Londra. 
Rio de jcmei.ro 

Kopenbag 

Tokyo 

Pnris 
........... 

Yıl ... 
1969 

1969 

1969 

1967 

1971 
1968 

1970· 
1969 

1968 

Toplru~ Öz Gelire Güre Vergi Geliri 

"3 ·1 "r t '• 

!~J, 6 

51,0 
71,5 
lı-9 ,8 

71,1 
78,4 
59,5 
60,2 

~--.. ·---· _______ _.... ____ _ 
KAYN/ı.IC: R.SLIITH, HJ:'innncing Cities i.ı."l Devalaping Co1..ıntries;ı 

Inte.rnntionc.l l';loneta.ry Iı\ınd Stc.ff Pnpers, 197 !ı-, s. 364. 



- /1.5 ... 

Ş ' 0 l1ır· ~·rı ı 1Jun·u ,,ı o.1ı'"' V O .._.... ,_-.ı:......_'-·" goniş 

lirlori bir iki üllce chgınc1o. büyük f'o.rklıll.k g0stcrı:ıekteclir 

CCo.blo III). Bununın boreber yerel gid.ürlori ko.rşıla.;;ındn bo.ş

lm gelir k::ıyno.klnrıno. goroksilli.:ıe duyulnc.lctacl:ı.r. Ho..rco.no.ln.rl.n 

eski düzeyine göro çok ~rükseı:·,.ıiş olnc.sı l_)olediyelori nevcut 

vorgi ko.yno.klo.rının yc .. n.:ı.sırn bo.şkn vor.11_ıli gelir ko.yno.lclo.rı 

bulı:ıo.yo. ve mevcut gelir kcı.ync.klc.rını dc..ho. vuı:·Lıli bir şokilde 

lrul 1 nnno.yo. z oı."lc.ncı.lct c. clı.r. 

Dulediyelerin vorgi gelirle.cirıc1en ~,:;cşk::.ı gelirleri do ol

dugunu belirtmiş vo bir o.yıı·ır.a yo.prıııştıl:. Bu ayır:ı.no. güre ikin

ci grubu oluşturo.n ho.rçlo.rı inceleyoli;ıı. 

' ' 

II- HJJi.ÇLAll VB E.ı'ülC!JiALiU.'Ui. KATILIJL'~ ?AYL1~~1I 

Yoı."'ol hiZdl:ı-GlG.L"in böliişümü kım;ıındn bolirtti(imiz gi

bi, yo.rol gC.,revlorJon i)O.Zl.lcı.rı bCilÜU()]:!lG~iteliktelci hizrnetlo.r

di ve bu hizı:aetloı.""i yoı"'el ycnotimlo, merkezi yönotiın birlikte 

yöııotmekte voyc. bu görovleri yo.lnız :::luvlot yüklenı-nokte va fi-
nc.ns:cna..n::ı. cln genel bütçcüerclon so.L;lo.l-ı::ıc:ktc.ycb .• 

bte ycı.ndo.n yoı"el yönetimin görc1ü&.,U hiz2·üotlerden bir k::ı.s

aı clo. bölUnoi'Jilir nitelikteki hizmetlox::lir. c. .. .. . ......... -.. .-..------·-·~~·-.-----~-"' 

I3"unla.r toplu çık::ırlnr yo.n:ı.nd.o., kif}isel olo.rc.k bölüne bilir 

ynro.rlo..r so.L,la.nc.ktcı. olup bu hiznetlerin gJnol vergilerdon çok, 

bir kısr:unın .Y_O..ı::.0E~~lC..n~n ö~lo~ilr-~o_:S_:h yo.ni ~ıc:.rç rıoklinde tahsil 

edilmesi gorolc-;ıel:tedir! 

1- Ho.rçlo..r 

Ilir tcı.nıın ve.r-r,ıok g0rokirse 11HcLt."Ç 11
, belirli bir kc.nu 

hizmetinin gcroktircli~i giderleri, bu hizr.ıetton yo.ro.rlnna.n;-. 

ödottirilrıesidir. Bc.şl:n :Jir c1eyi:üle hiz;~wtin bedeli veyo. fi

yo.tıdır{38). 

. .. • e- ............. 

(38) ll. ALAYBEK, cı.g~e~ 
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Hc..rçlnrdo. Idşiloro 0zol f;.:wdo.lo.r so.L~lo.nmnkln bo.L"'c.:Jer, 

görülen hizmetteki o.s:ı.l nmnç· kcı.rı1u clüzeni~_li.r. Hnlk:ı.n so.sll.L;ın:ı.. 

ko.ru.r;mk w":lo.c:ı. ile çöp ve rJ.ezbo.ho. hiznetle.rinden nl:ı.nnn ho..rç

lnr veyc.:. tro.fik kontrolünü do.ho. iyi yo.po..bilaok için :ı.l:ı.nnn 

hc:.rçln.rdo. bu du.ı:m:ı cı.çıkccı. göze ç:ı.rpnr. Du bo.k:ı.md.o.n genel olı:ı.

rcık ;Jenilo bilir ki; ho.rçlo.r, yo.r:ı. kollektif veya özel ~nal ve 

hiz:ııotlor gibi, l':işi lJo.ş:ı.no. bölün.Gbilir bir g olir türUJ.ür(.J9). 

Hc.rçlo.r çeşitli şokillerde görülo biL:ıoktoc1i.r; 

i- Ho.rçlo..r, y<..J.rol yönot:iı:,lin tolcoli cıl tınclnki bo.zı hiz

rıetlerc1on ~~tlınım::..kt::ıdır. Çöp toplcı.ıüb., nydınlntı:ın, ::'"!.' 

vb. gibi bc::zı hizr:.1ot1e.r örn o lı: ol:-ı.rnk gcstorilo bilir. 

ii- Ho.rçlo.r:ı. bcı.zı yönotsol denotimlor için cüıno.bilir. 

Yo.pılc.rın do net i:i:1i ... '1dGn <Jlçü n.le~lori J..o~ıet:L:-ünden 

o.lıno.n hc..rçlo...l' gibi·, 

GünfunUzde ho.rçlnr devlet golirlori içindeki eski öneni
ni yitirmelde birlikte, yei"'el yöı-ıetim içinele önc.:ınini ho.ln ko

rur:ıo.kto. 1 hcı.tto. hizmetlerin çoğo.l:c:.ıo.al. ilJ birlikte öno:·.:ı bile 

2.- Ho.rco.r;ıo.lnro. Kc, tılr.ıo. Pcı.ylo.rl. 

Hnrcnı:1.:üc.:.ro. ko. tılno. po.ylnr:ı. iso, yol, knno.lizo.syon gi

bi sürekli nitalildeki lm:c:ıuso.l tesislerin yo.p:ı.lr.1D.SJ. sı.rcı.s:ı.nda. 

bu tesislarden yc.ı"o..rlcı.no.eo.l: olc.nlnrclnn e:.lınnn ho..rcc..ım knrş:ı.J:ılc

lo.r:ı.c1ır. Du tesisler zc'.yrim.enlrul d.oserlori de ::.rtış scı.€;;1o.mnsı 

necleniylo gayrimenkul so.hiplerinden tcı.no.: .. 1en veyo. kısı::ıen to.hsil 

edilir. 

. ... 



,, 

j\.~Üo IV .. _ _. ;._~_........__ ........ __ .... ~ ... ~ 

Jtiytik Şolıi~ ~c:a~iyularinin Gelir K2yn2kları 
-·+7-

(Topl2~ Gelirin Ytizdesi Olarak) 

Devlet 
Ve!'gi Ho.rçlnr j\1n1 Varlığı s~ir Vergi Ya.:ı:.·clım- Borç-

~ ehirler Yıl Gelirleri v.B. .. Jteliı:,i Qelj.rl_er ~ ~cyl~l:'ı ları 
------- -<~_ •• .-,..__.,, __ ,___ __ ~ ~~-~-.~--- ....... - --1 

Anaterdam l96ö 6.7 --- 15.9 13.4 .l4e2 20;5 9•0 
D ir~:ünghan 1969 31.4 21.8 13.0 5.6 --- 28.0 
Sikago 1965 7 4. 9 15.0 9 9.0 
Koponh.ng 1969/70 18•4 --- 2.4 --- --- ı.6 18~.3 

Lond.rn 1970/l 49.8 -·-- 36,.6 --- --- 1.3.5 ----
Los .Angeles 1968/9 51.0 25.Q 7 .• 0 ı.o --- 16.0 
MaxicQ City 1968 .. 64.1 11.4 6 .• 0 12.7 5.8 
Now York City 1966/7 ':54.7 3.7 2 .• 0 2.4 --- 31.2 
Paris 1968. so.2 --- 36.? ,3.0 
Rıo de janeıra 1968 71.1 7.3 19.7 1.9 
Rona 1967 ~ ·~ 7 '-r'"""'. --- 24.4 --- 5.7 --- 27.;6 
Stockholn ı96a 35.4 --- 39.2 1.7 --- ı8,.6 5•1 
Tolr..yo 1969 59.5 2.0 11.4 s.ı ı 13.6 5.;3 

~-~--- ·- ... ~~ ... -- ...,.,~~------~~--

IC'SNJı.K: R. SMITH" 3.g.~::.., -:J.367'don k:ı.so.ltılc\l''nk ::llınnııştır. 
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Tnblo V ... .......... -
1962-1974 Yılları ~rasında ABD'de 

Bolediyelerin Kendi Knynnklc:..rından 

Elde E-ttil{leri Vergi Gelirleri 

(Yüzde Olnrnk Bütün Bolcdiyeler) 

-·--·-··-------·---···----------~-~~~-----· ~----~--~-----------------------
1962 1966/67 1971/72 J..97lL.lJ ....... .. .......... ..._, .... . - ··-

Toplam Gelir (Öz knynnklnrdan) 100 100. 100 100 
" Emlak Vergisi 55.6 §1.8 46.8 44.5 
A. 

Emlak Vergisi Dışı Vergiler 20.4 22.2 25.8 26.1 
Genel Tüketim 8.3 6.9 7.9 8.6 
Diğer 12.1 15 .. 7 16.8 17.9 
Harç ve Diğer Gelirler 9.6 10.3 ıo.6 11.5 
.... .. ..... -----~-~---·-----
YJ~Y1Vl.K: ıı-·.D. STOCKER, 11 Diversifico.tion of the Loco.l Revonuc 

Systo~:ı: Incoı.ıe c:.nd Sn~os To.xes, Usor Cho.rges, J.!ledero.l 
Gro.nts 11 E:::ı.tio.nnl To.x Journal Sopt.l976, ·s.314'd.en a.lın
rıuştır. 

III- İŞLETME KLRLi",.Rl 

Boled.iycler, hemen hor ülkede, yerel gereksinmeleri 

scığlax:uı.k için ekonomik ve ticari teşobbüslor kura..r ve işlotir

ler. Bu hizmetlerdaki temel düşünce ekono~-:ı.ik olmakla bernbe.r, 

bu hizmetlerin büyük bir kısmı sosyal fc.ycln J.üşüncesi ile ku

mu hukuku esasına. göre örgütlondirilmiştir. Yerel kamu işlet

melerinin ço~undo fiyat saptarulli~sında, komşuca. yaşanıaktan do-

6o.n çıknrlc.r gözönüne o.lımnc.kta ve o.lına.n bedel bir l~cınıu f~vn~ 

tı olmo.ktaQ.ır. -
Deleeliye işlotr.wlGri genel olo.ra.k, su, . elektrik, gnz ve 

şehir ulo.şı~:u işlet:ı:nele.riJ.ir. :ı.yrıca. beladiye işletmelerinin 

konu itibariyle tekelci oldukları için bu konucb.ki irntiyazla

rı bir .bedel karşı1ı~:ında. da. bir bo.şkn kuru..-na veya kişiye dev

redobilmektcdir. 



• 
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Ycı.kın znrn.o.nlc.rcı. lcc.d.o.r, boleeliye finc.nsı:ıo.n:ı.nda. ünerıli bir 

gelir kc.yncı.6ı olcı.n balediye işletmeleri, gUnüaüzdo önor:ıli bir 

gelir kuyno.sı olıu.c; özolliğini gittikçe :yitirı:wktodir. Bu kcı.y:ı.

bn 11 ı:ıerli::e ziyotloşme oğiliruinin" önemli dorocedo ot ki si olmo.k

to.cl.ır. Örno6in elektrik ürot:i.ru h:i.zı::~etlorinin rn.crkozi yönotiı:ıe 

geç:mesi, heled.:i.yelor:i.n dc.cı tıcı bir görev yüklenerok o.z bil" 

hiz~et bedeli ile elektrik dnğıtımını gerçekloştirrıeleri, be
lediyelerin bu konueleıki karlılığını çok c.z:.:ı.ltnıştır. 

IV- GELİR TR!JTSFERLERİ 

Yerel yönetinde gelir t!ransfori ~Jir üst yönet:L.-.ıden, 

o.l t yönetime yo.pıl:.:ı.n r:ıo.li o.kını ifa.do etı,ıekted.ir. Üst ycnotiı:ı

den, o.l t yönetimo gelir tro.nsfori iki ;)üyük ko.tegorido incelo

nobilir(40). 

üst y0noti:~1J.en o.l t yönetime clol,rud.c.n fon tranaferleri 

Üst yönotiı:ılo, o.l t yönotLain vergi gelirlerini bölüş:ıo

si 

Belec1iyolere t bu tro.nsforler,~üniter ynpılı devlot sis

temlerinda devlot tnro.fındo.n; fodernl ycpıyo. snhip devletler

. do iso federal voyn fo dere hüküüıetler to.rcı.fından yo.pıh~1o.kta

dır. Mo.li tavzin bölümünde merkezi ycnetir,ı ile yerel yönetim 

o.rc:.sındcı.ki :mali ilişkileri incolodiG,iı:ıiz;_~en t ol:ro.r o.çıklo.rıo.k

to.n ko.çınıyoruz. 

Belediyelerin, bir üst. ido.ro ile olo.n gelir tro.nsferle

.ri iso iki kısı::.ıclo. incolonabilir. Birincisi beloc1iyelera cloğ

ruclnn do&,ruyo. ynpılo.n mo.li tro.nsfe.rlor cıynı yo.rdı;::ılaı", ikinci

si iso vergi bölüşümü konusud:ur. 

( 40) Werner Z. l~I.i.1.SCH, a..g. e. s .119. 
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ı- Bclediyelo.ro Do(;rudo.n Doğruya. Yc.pılcı.n Uc.li Trnnsforler 

Yc.rdımlo.r 

I.iorkezi yönot:iaclon bolodiyoleru ynpıltı.n Y.1c.li trnnsfor

ler, belediyeler için önea göste2on bir goli.r knyno.6ıcll.r. Yo.r-
1 ı 1 ~ ı ' u l :ı v. J•"• • ı ı d c ıı~ a.rın o uş ne c. on o .rı o.şn&,;ıc cı. e:.oı;:ı.neı.ıt:;ıj::ıız se ,)ep e ro , o.yo.nır; 

i- En önoı:ıli gelir knyno.klcı..rı, :~ı.:;. ş if rc.ndıEmnlı vergi

ler clovlot elinde toplo.runıştı.r,.. Dunn lco.rşılık bele

diye giderleri pek çok nedenle cı..rtmıştır. Du du.rurn, 

belediyelere yc.rd:ı..m yapıinnsını goroktin;liştir. 

ii- Belediycüorin görr:ıüş olduk;,u hizı:Ietler toplu çıkcı.rla.

rı ilgilondirnektedir. Dunlo.rın scı.deco yerel kayno.k

lardan lw..rşılanr.ıo.sı olcı.ncı.ksızcl::ı.r • .Bu do. bir ynl"dıi.nı 

gerektirnektedir. 

iii- Belediyeler o.ro.sındo. mo.li cı.çıdo.n bir dengesizlik o

la.cnğı clo6o.ldır. Goliri olan ;)olodiy?den de, olııo.yan 

belediyeden de o.ynı hiz.netlor teı.lap edilnoktedir. 

Kamu hiz:·ıotleri.nin nsga.ri ato.ndo.rtlnrda yo.pılao.sı 

düşüncesi ytı.rdımın ycı.pılnnsını gorektiı""lnoktedir.-

iv- Belediye.: hiz::-:ıetleı-·ini etkin bir hale koymak ve yap

tıklo.rı hiz~~1otlori destekle:·Jolc m:.ıcıcı ile yc.rdJ.Lı ge

reklidir_. Bu ya.rdıı:ıld.rın nedunleı.·i üzerinde kısaca 

durduktan sonra ynı"'dı}:ıların niteliği, tutarları üze-

rinde duro.lım,. 

Devlet yo.rdır.ılo..rı (Grnnts), genel y::-.rdın (Unconditiono.l 

g.ro.nts) ve şartlı yardıw. (Conditionnl grnnts) olı:ıı:ı.k üzere ilci

ya o.y.rılır. 

o.) Gonel yc..rdıu, devletçe belli bi.r ho.rClli':lD. ye.ri saptan

mndan loknl yöneti:-.:ıin mali gücünü o.rttır~::mk, gelir yote.rsizlikr· 

lerini veyn gelirlurinde devlet müdnholosi ilc meydnno. golen 
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nokso.nlıklo.rı ortGdo.n knldırnuk voyo. onlo.r o.ro.s:tnclo. vergi yü-
, .. 

0 t ı • V 

0 

'• ı ı ~ 0 ı ı l41) ıtu eşı ıg:ı. so.b o.ı;ıo. .. c s~eeı ı o yapı :ır" • 

b) ŞG.rtl:ı. yarü:ı.r.ılo.r ise,· :)elli bi..t' hiz:notin veyo. tesisin 

getirilmesi, ta;.~ıo.ı:.ıla.nı:nas:ı.. için verilen yo.rcl:ı..mlard:u·. Şartlı 

yardı:uılarda belli bir §_o..r:.t vardır. Ve:rilon yardırnın ancak o 

işe harcGı..nrnası gertJkir. :Bu ncdcınlo, şartlı yardımların harcan

:;:no.sı vo tahsisi dovlot clonetL~i altındadır. 

Şartlı yo.rc1ı:rülo.r so.doco o yo.r.:.lııııın, belli am.o.ç için har ... 

eo..n..'!l.asını değil, c.ynı za..ilo.nda bu iş yo.pılırkon belli sto.ndart

lo.ro. uyulr.ıo.sını so.G.lc.yo.cak şo.rtlo.rı do. ~:cı.psar. lJcyleco belli 

c.maçlo.r için ycı.pılo.n r.ıo.li yard.ıınlnr; istenilen cı.lando. yC\noti

:nin bo.şo.rısını saf;lo.m.o.k, hizr!ıetin kal it os i bo.kı:;:nındo.n gerekli 

elenet :Lu önlemlerini so.ğlc.;.:ıak yolunda yo..ro.~lı olurlo.r( 'l-2). 

Oto yandan, şo.rtlı yo.rdıınlo.r, belirli hükümet prograı::ıla

r:ı.m.n gerçekleşmesi o.:;:no.cı ile, m.nli yot0rsizlik nedeniyle be

li~li yo.tırımlo.rı gurçekleştirilmesi o.mo.cı ile de verilir(43). 

Dir progro.::ıın yüı .... ütülmosi nrn.o.cı ila verilen yo.rcb.ı.-:ı, özellikle 

ulusal ve yGrol yönetim. progrcı.mlo.rının sıkı sıkıya birbirine 

ba6lo..nr:1o.sının gorolcli olduf;u ve yerel yönetim progro.h'1l.::ırının 

gorçokleştiı~ilcbilmesi için :;::;ıerlcezi elenotimin gerekli bulundu

ğu clı.u•ı..:u.~ılo.rdn uygundur. 

M.::ıli yo.rdıi.!.ılo.rJ.n belli .::ıno.çlo.r için ~.:ullcı.nılmo.sında.n ge

nel olo.ro.k bazı snkınco.lo.rl.n c'loğclugu del,işik ynza.rla.rco. ifade 

edilmiştir. 1-!oll;o..;: vo Pe~l~;ı~ı. şartlı ba.2;ışların ıJ.c:ırkezi yöne

timin yo.rdJ..ı.-n. nedeni ilo lolccı.l yönotiın üzorinclo donetim ve m:ıir 

... 
-

(41) İ.H. ÜLIGJEN, o..z.e •. s.l64. 
(42) Yerinden Yönetü.ı ve Ko.lkı.nncı., i1irloş:~ıiş ~fl:illetle.r Yorin

·::len Yönetin kr-o.ştırmo. Grubu Rc.po.ru, (Çov:S Yo.lçındağ- lJ. · 
Ulusoy) 1\.nlmro. 1967, s.88-89. · 

(43) Georıse I:1
• DRE.LUC, 11 Intergovermontc.l Fisco.l Helntionsıı Reo.

dings in Urban Econoraics, Nevr York 1972, s.576. 
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A . 

VO.L"'WO ii:ll;;cmım.. o.rtt:ı.rıno.sınd.cı.n dolnyl.; mulıtnı"'iyotin zodelencli• 

[;i görüşünd.odirlor. D.r:oo.~, şo.rtl:ı. ma.li y(.~.;::•(h;.nlo.r:ı.n ye.ı."'ol büt

çe ve p.ı."'ogro.nıla.rdo. esnekliğin ko.y;)olmo.sıno. yol o.ço.co.~ı görü

şünclodir(44). Öte yo.nclo.n; şo.rtlı bc.ğışlo.~ bölgolorc..rc,sındo. 

mnli farklılık yo.rcı.to.biloceğinden so.kınc~l:ı. olabilir• 

Görülüyor ki, devlet yo.rcb.ııılc,rının hizrııetleri gelişti.r
:;ıek, iyilcşt irnek üzerindeki yo.rc.rlc,rı bulun.:ı:ııc:.s:ı bir gerçek-

so do, bo.zı snkınco.l::::.rı bulunmo.kto.<.lır • :Cu bc:.kımd,a.n devlot ya.r

dımlo.rının ihtiycı.tlo. kullo.nılmo.sı g.erolc:ıol::todir. 

Çeşitli i.Uke bolediyoleri.ndeki yo.rdın uygulo.Emsı deği

şikliklar gösterı.1wktcıdir• :Jcı.zı 1•olediyoler ycı.rclım ::ı.l:mcı.dığı 

vey::ı. düşük yo..rdım c;.ldıl;ı hcı.lde b::ı.z.ılc:.rı yüksek oro.nda. yo.rdıi:ı

do.n ynro.rl::ı.nr.a.nktc.c.lır (To. blo IV). Lncc.k to. blo belirli yıllo.rı 

incelediği için yc~nılgıyo. düşUro bili..i:'. Geniş bir periyod i

çinde incelenen .lu:.ıo.riko. :Birleşik Devletleri eyo.letlori bele

diyelörinin ynro.ı."lo.nd.ıklo.rı federal yo.rdıiJlo.r 1962 yılında.· 

toplo.ın golirlerinin yüzde 2. 5 'u 1966-67 'do ft .• 2 'ni, 1971-72 'de 

7.2'sini VtJ 1973-74 döneminde yüzde 12·.3 1iinü teşkil etm_-ı.ştir. 

ii.lıı.oriko. :Birleşik Devletlerinde nüfus yo(;,wı.lu[,u 300·.000 'nin ü

zeri.Jıde olo.n belediyolerdo ele o.ynı ornn 1962' de 4.0, 1966-67 

de G·.,"ı-·, 1971.:..72' de 9 .s ve 1973-7 4' de 11.9 'dur. Gcrüldüğü gi

bi J:..rneriko. Birleşik Devletlerin de fedorc~l yo.rdımlo.r hızln bü

yün:ektedir. i'ı..ynı zo.mo.ndo., federo.1 yo.rdır:ılo..r, yerel gelirler 

o.çı3ında:n ele c:ı.lındı~~ında, yerel gelirlerin üçte birini f·Jc.le

ı~al ynrdın.lnr oluşturi.;ınkto.dır. 

JJilgi vernesi o.çısındnn al<.lığ:ı.mız, :Podoro.l Alrao.nyn yerel 

gelirler tablosu, belediyelere ynpılo.n yo.rdımlo.rı, yerel yöne

t:L-n gelirleri içinele o.lnıasıno. ro.[i;men büyül: boyutlara. ulo.şm.ak

to.dır. Şo..rtsız yardımlar 1951 yılı ko.rş:ı.lo..ştır:ı.ld.ı6ındo. 1975 

...... :-'"""":"-- . 
(44) F.D. STOCKER, ü.g.a. s .. 320 •. 
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yıl:ı.ndr:'. 15 r.ı.isli nrt::ıış J.uru.ı.-:ıdnlır. Do.hc .. 2-.!J.ccdo dcğindi~i.'11iz 

gibi, iu--norikn .Dirleşik Devletleri ve lilmnnya 'dnn verdiğimiz 

iki ö.r-nckto yerel yönot:i.lni.n, merkezi yönetime rn.c.li bo.kımdruı 

bn{S:ı.mlı hnle goldiği a.çıkcn görülmektedir'Tablo VI, VIl). 

Gelir tro.nsforlc.ri konusunda. belouiyolorin gelir elde 

ettiklo.ri ilcinci ko.ynnk vergilox·in bölü:jüLıoEü oso.sıno. do.ynn

m.Gktndır. 

2- Devlet İle iJolocliyeler .Aro.sındo. Vergi Bölüşüraü 

Merkezi yönoti.11 ile bele:.liyolor c.r:::.s:ı.ndo.ki vorgi bölü

şürıü bcı.şlıco. üç yolla. yo.pılmcı.ktc,dır; 

jJirincisi vergülen po.y o.y:ı..rmaaı, il::ii'lcisi orto.k fon esn

sı ve üçüncüsü isu uygulc.ınnsı cı.zo.lEuş olo.n ok yüzele hir (nınn

zm:1 lcesir) yöntemidir. 

n) l[or;~i .. sl.e.q pq,y c;,y:ı_~ln L belli bir verginin ho.sılntındnn 

bolGdiyGler hoao.bın2.. beliı--li bir ornnd.o. po.y uyr:ı.lr.ıo.s:ı.. yöntew.i-

dir. 

b) !iiştyro~ _fon osb.~, belirli vor;_;ilorden belediyelere 

po.y ver:modir. :Ulüştorol: fon esası (fonds coa-:ıuns) 1'ransn, Del

çiko., Hollo.ndo. gibi ülkolerde uygulo.mo. cılc,nı ~)ul·u.n:auş nncc.k 

günümüzde önemıini lo;:cı.ybetı:ıişti.r. Müşterek fonlo.r belirli vergi

lerden belirli orcmlC'.rdo. c.yrılo.n po.ylnrlo. ~)eslencli6inden sn

bit bir gelir lco.yno.ğıdır. Du bo.lcımclnn isı""o.fa yol n çtıf;ı için 

vorliıli bir siste::ı clof:;ildir. 

c) !,ls_,yü~de 0;i.r yC2,-nteı:r;i 1 bi.r dif,cr vorgi o.yrl.lao.sı sistc

mi ele cl~ yüzde bir (::ıunznı.n kosir) usulüc1ü.r. Ek yüzde bir usu

lü 1 bolediyelerin 1x.:.z:ı.. devlet vorgilori.rıe, kendi ycı.rnrlo..rı.nn 

olmnlc üzere ok vergi aklemek yetkisinin verilı:ıesidi.r( •t5). 

( 45) Vlornor z. HIRSCH, O...g~ o. s.l23-12~l. 
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Ta.blo VI ......... ·-~ 
il.DD'cl~ Toplo.B Boleeliye Gelirlerinin 

1:\;doro.l Yo..rd:ı..::ılo..ra. Oı"n~ (1962-1974) 

1962 .1.966/67 1971/72 1973/74 .. . - - . ...._. 

Toplo.Eı Golir 

Toplru:ı ôz GoJ..:iX' 

Ido.li Tevzinclen DoEo.n Gelir 

Fedornl Yardımlur 
. . 'll.~............. • 

Toplcı.D. Gelir 

Toplnı:ı Öz Gelir 

Mo.. li Tavzindon Dot~.c.n Gelir , 

Fe: clercı.1 Y cı.rclımlnr 

.... -· 
Dütün :Jolodiyeler 

100 100 100 100 

97.7 73.7 67.3 62.4 

20.3 26.3 32.7 37.6 

2.5 . 2 Lj. • 7~2 12.3 

300.000 Üzcı-·in.:.loki Dolediyeler 

100 ıoo lO O 100 

77.3 69.0 61.2 58.,t 

22,.7 31.0 38.9 41.6 
11-. o ,.. ~ 

Q. Lj- 9.8 11.9 

ICJ~YNIJC: F. STOCKER, o..g._l;:. s.320 den c_üırı.:cı~ştır. 

Kuvvetli yori...rıden yönc-Gi:wı yönteı;üni uygv.lc,ynn Ulkelorde, 

yorel yönetimlere özal vergi ka.yno.klo.rı bıra.kıldığı ve yeı"el 

yönetii.-:ıin g alirlerinden büyük bir k:ı.sı:u ou kc.yna.kln.rdan sağ

la.ndığı ve dolayısıyle yerel yönetinı ilo devlet rn.nliyesi nrn

s:ı.ndo. sıkı bir bağlılık ve ilişki bulunno.d:ı.l;ı ha.ldo, kuvvetli 

r.ıorkezi ido.re sistm:üni benmseyen üll:::clorcle yerel yönetiı:ı i

le :·aoı"'kezi yönotir.ı o.ı ... o.sı.nda. sıkı bir bo.[: vo..rdır. Zirc. bu sis

teı:ıcle, yerul yönotiı~ılor, yu devloto s.it vergl.lor!Jon po.y alno.k 

voycı, bu vorgilore ::.~ıuı-ızcı.r:ı kosi.r- okle:::-:ıek vuy~~ vergi ho.sılo.tı.n

do.n belirli po.ylnr olo.ro.k gelir goreksirı.ı::ıcılori.n.i snglo.rlc.r. 

Ço6u zo.Eıo.ndc. bUtço yotonokleri içinele a2li yc:.rdllı ycı.pılır. 

:i.Ju i}o:,:ildo yerel y0notin, kündi bcl;::sulorindol::i so.kinlor-
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To. blo VII .. . . . -.. ....... 
Fvdc1:··o.1 1\.l:nc:.nyn'dn Yerel Gclirloı-

(Milyon DM) 

Toplo.r.ı 7G.rGi Yo.rdır.ılo.r Y o. t ırı::ı için 
Yıl1o.r Gol ir Gc:1irlori 11:::-.rçlar (şc,rtsız) Yo.rdıci1nr(Şnrtlı) 
,...., .... - .....- ............. .. .. ...... -- p .............. • • 1 ..... .. .. .. 
1951 8.36 3.30 ı.o6 1.64 0.38 
1955 13.73 /~. 95 1.90 ? '17 ··- •. i 0.56 
1961 25.73 9 ./~2 3.51 !:-. 51 1.42 
1962 30.13 10.1.2 ).88 6.16 1.86 

.. 

1965 42. 8'1- 11.87 5.78 7.73 3.18 
1968 ~~8. 92 13.40 1.83 8.89 3.65 
1969 56.47 17.24 8.87 9.55 4.25 
1970 60.91 16.68 9.87 10.51 4.63 
1971 72.92 19.27 11.81 ı1.sı 5.34 
1972 -82,72 23.22 13.78 13.71 6.05 
1973 ·92.80 27. 3't 14.65 15,72 7.60 
1974 ıoı.sı 30.23 15,95 17.91 9.24 
1975 110.07 32.65 -ı7.<t6 18.64 ıo.oo 

KAYlUı.K: Ho.rst HJJ~DSCH, "Tondcncios in ::.:-iscal Fcdarnlis~:l IIPF1 

Cangres E~~inbtırgh, Sopt.6.10.1076, s.28'den yc,rr:ı.rlnnıl
iııı. ş t :ı..r. 

den• devletin cü~.:ıi_;ı bc.zı ·vergilerin yUzdo ~:üri üzerinden ek 

bir vergi clır. Bu vorgilere J?ro.nso.' clo. 11 Centli1a Addi tionel n 

clon.aiş ve türkçeye 11nunz,o.a kosir 11 olo..co.l~ geç~~ıiştir~ 

Ek yUzde biı"'leı" devlet tnrc,fınclo.n tc.rh ve to.hsil edilir. 
Boleliyel ere nit po.y :)elirli zo.:.:ıo.nlo.rda. CidC:Jni.r. Ek yüzde bir
ler Avrupa. ülkolo.rincle özellikle :F:rc:.nsa'ucı. uzun yıllat" uygulo.n
mış günümüzde önoı:ıini kaybetmiştir. Tü.rkiyo'de de uygulo.nc.n 
bu usulde ve kullcı..nılo.n belli bcı.şlJ. vqrgi ko.yno.(:,J. güı:ırük ver-
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gisiclir. 

V- DORÇLJJ'T.LU:ı. 

Dolocliyeleı. .... in g0.r'düğü hizj:wtle~ ~)üyük ölçüde sc.. bit 

serr.1nye ycı.tı.rı::üc.ı"ını gerektirir. DelecliyuL.:ı-·in bu cı.G;ır yükü 

no.rr,ınl gelirleri ilo kc~rşılıyo.::ıcı.r:ınsı hnlindo yc.tırı>cılo.rın fi

ncı._tım;ıo.nı için borçlo..nr1o. yoluno. bo.şvurul;.:.ıo.sı ko.çınılno.z hnle 

gell:ıektecl.ir. 

Delodiyolorin ol:::ı.L;;o.nüstü. hn.roo.t1ei.lo.rının fino.ns::ıo..nında. o-

lo.6o.nüstü golil:'lorin, c.di ho.rcc.m:::ı.lo.rının fino.nsı:1o.nındo. o.di ge

lirlorlo lco.rşılo.no.cc.6ı görüşü go:wl olcı.ı.--o.k ko.bul oclil::ıiş bir 

gö.rüştür. 

Şehirlerin genel, okonor:ıik ve sosycı.l ho.ycı.tının golişini 

o.çısindnn özel bir 0neı:ıi olnn i"":msif yc.tırıj~ı ho.rco.ncı.la.rının nn

co.k olo.ğc.nüstü finc.n.s::ıo.n irıl~nnlnrı ile lc2.rı:,ulo.no.cr!Cı eso.sı do. 

lco.bul odilr_ıektodir( 46). 

funoriko. 3irloşik Devletlerinde beloc.l.iyo vo oyo.lotlerin 

ho.stcı.ho.ne, okul, Qehir suyu to sisleri vb.; gibi yo.tırıı:üo.r i

çin borçlo.ndıl;ı çok gL.rülnoktoclir• Ay.rıco. ./ı.:::JD' do boleeliye yö

notimloı'"'inco lcu.rulo.n ve ileride kar otr,ıosi beklenen işletme

l&r içinde bo.şlo.nt}ıo.yo. gidil!_1esi çok yaygındır. nKandi kendini 

knrşılnyo.n borÇln.r 11 (Self supporting debt) denilen bu çeşit 

borçlo..r vergi gelirleri ile ko..rşılnnı::ıo.dıt:ındo.n çok ilgi gör

nektedir(47). 

Delediyelerin bo.rçlo.r.ınınsı süre eso.sıno. gö.re üç kısno. o.y-

.rılır. 

• .-. P ·• • • • r 

('t6) A. ALL.Yi)EK, q..c;.o. s,.J5. 
( 4 7) · Ivinci t İ1JCE, Devlot :Jo.rçlo..n"-:ıc.sı (Kc.:-_ıu ;(redisi) .1\.nko.ro. 1976, 

. · s.ı2. 
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ı- Uzun Va.Jeli ~Jorçlo.nr,ın 

2- Ort n Va.cleli .J orç 1 o.n.:.-:ıa. 

3- Kı sc. Vo.d.eli J3orçlo.nr.ıa. 

Uzun va.deli bo.rçlo..ru.no. 15 yıl ve c.:o.hcı. yukarı bir tarihte 

Udenecck olanlar, 5 ile 15 yıl arasında ~Qenecek olnn borçlar 

orta. vc.clelile.ri, 5 yıl içinde itfa ol'Ullnco.klnr kısa. vndelile

.ri oluşt~(48). 

Uygulnr.ıo.clo. belediyelerin lcullnndıl,ı ;Joı~çıc.nı::ıa. şekli kısa 

vndeli borçlcı..n::ıo. olı:ınkto., no.diren uzun ve ortc. borçlc.nı::ıalnr 

görülnektecli.r. Ort n, uzun ve kısc. borçlnn::ıo.lo.r dışınc.lo. bele

diyeler nynı konuro., iç ihtiyo.t fonlnrı, tnhvil çıko.rtnn, <:zel 

sektöre borçlc..nr:ıo., dış 1\:nync.klo.rdnn borç sc.G,lcw:1c._, nerkezi · hü

kü:-ıcıtten borç nlno. vo İngiltere'ye hns bir yönten ol.::ı.ro.k, be
lirli bir o.mnç için çıko.rılr.uş bulunan aiskcn bonolo.rı "ndo.n 

ynrca·1o.nır lo.r. 

=>u çoşi tl i ir.ıknnlo.ro. rnbJ:,wn, bir yeEel yonetimin borçınn

na şo.rtlo.rı yo.snylo. so.ptc..n.n:ı.ş olup, r.wrkezi hükünetin kontro

lu cı.ltınclo.dır. :Gu 8ı.aırlCJ..i.'7lO.lc.r knpso.n iti;x:· .. .riyle üllcec.1en ülke

ye del,işirse de, her ülkeele :c::ıovcuttur. ::a~~z:ı. ülkelerin bUyük 

kentleı~i.ncleki borçlnnno. ile ilgili düzenleneler şu şolcildeclir; 

1_o.c-ı4_ı::.o.'9Jl do., scr::ıo.yo hnrcnnnlo.rı, yoı ... el tnhvil ve yuko.

rıdn dn belirtti~iniz gibi kent sc.kinlerindon ipotek yolu ile 

nlınnn moblnğlo.rlc. finc.nse eclilaekteclir. Kezo. ]Jir;,ıingho.r:ı'clo. 

do. durull aynıdır. lli~~te~~~'ao., senno.ye yat~rınlo.rı, uzun vo.
cleli kredilerle fincmse ediL:ıektedir. :Jolodiye uzun vc.cleli 

bo.L~çıo.rı o.nco.k. bolecl.iyelerin po...rnsnl fcı:::üiyetlerini yürüten 

banko.clo.n o.lc bilir. ~u ono~ A_i.;:e .. s.' de, toplcı.H gelirlerin b elir-

.......... . ...... .. 
( Lı8) R. SMİTH, "Fitınncing Ci ties in Developing Couıı.tries 11 IMF, 

Staff Pnpers, 1974, s.376. 
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li bir yüzdesi ornnındn borçlnnıl~bilir. Keza. Knhire'de de 

durur.1 a.ynıdır. 

Görüldüğü gi~Ji, borçlo.nıJ.n yolu il o ko.ynak teni.ni, yerel 

otoriteler o.çısınclnn bir tnkın sınırlcı.n·.lı.l.""..:-.ıcı.lara. tabidir. Du 
sınırlo.nclırr.:ı.alnrın no-I eni; h.erhcı.ngi bir s:ın:ı..r olaa.cl:ı.L,;:ı. tnkdi.r

de, istediği şekilele ve IJ.eblnğdcı. borçlc.no.n iclnrenin borcun va

do sinin bi tir:.ıincle nno. po.rny:ı. ö.Jezcıokto gUçlük çekecot;i end.işe

siclir. Dir c1iS;eri ;__lo borç yükünün gelcook kuşnklnrn ycı.nsır.ınsı 

ve hiznetlerdon yo..co.rlandıkto.n sonra boı .. cun gelecek kuşo.klo.r 

tnro.fındnn ödem~osidir. 

VI- DİGER GELİRLER 

Delediyelerin eliser gelirleri yuko.rıdo. bclirttiğioiz 

o.yır:ı.B dışında ko.lo.n gelirloridir. Dunlo.r nnlvo.rlıbındun do

{;;nn gelirler, değe.rlemS"l'O~i, ceza. uygulanaln.rJ..gibi gali:i--

lerdir. 

Belediyelerin r:ınl vo..rlığındc.n cloL,nn gelirlerini ı:ıenkul 

ve c;o.yri.nenkul ı:ınllo.rlo., nonkul kıynotlorin gelirleri oluştur

no.kto.dır. Delecliyeloro o. it ev, bina., işho.nı gibi ;.-;ıülkler bu 

ko.yno.klcı.r cı.rc.sınclo. so.yılo.bilir. Du no.llnrın scı.t:ı.lnc.s:ı voycı. ki

ro.yo. vorilnesi belediyelere bir .gelir ao.6lo.r. 

11 Del,crlene resmi ıı olo.ro.k do. o.c1lo.ndırılcı.n 11 şcrofiye 11 ler, 

belediyeler tnrc.fın::.t:ı.n yc.pıl::ı.n bnyındı.rlılc işleri clolo.yısı 

ilc değerleri o.rto.n ~ülklorin so.hiplerL~don, yeni hizmetten 

yc.ro.rlc.nmcı.nın karşılığı olo.rak c-.lıno.n bi.L"' gelir türüdür; Şe

refiyelcr özellikle yeni gelişen ve büyüyon belediyeler için 

öno:i.:ıli bir gelir kc.yn::ı.ğıd.ır. 

Coznlo.r, bele·:liye gelirleri içinele önm:lli bir yer tuto.n 

gelir çoşitlid.ir. Po.ro. cczo.lo.rındo.n elde eelilan gelirler iki 

kıs:ı.ado.. ele o..lınnbilir. 
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Di.rincisi, bolecliyolorin koyuuş olclu{:;u ynsnklny:ı.:cı hüküm

lere uyulrcıcı..ı.::ınsı ho.linclo · nlına.n pnro. cezo.le1rıdı.t'., 

Di€Scri ise bel.Jdiyelcro ::::ı.it vergilerin zo.ı:::ınnındc. ödeme;.. 

mo sindon ~loğo.n po.ro. co za.lnrıclır. Bunlo...ec1.::ı.n birincisine po.rn 

cozo.lc..rı, ikincisine JG vorei ve znı"11 cezc:.L:ı..rı denilobilir(49). 

Duro.ytı. kndo.r bele(liyo golirleı--inin. genel ho.tlo.rı ile in;.. 

eelcnnesine ve dol;işik ülkelordeki uyc;ulo.r.ıo.sınn o.yrılnııştır. 

Değişik ülkelerdeki uygulo.r.1a oll:ınsınn lm.rşın ülkemizdeki uygu

lc.mc, bundc.n sonrnki b0liiı.::ıcle ele nlıno.c:ı.ktır. 

-----------------
("ı9) J?u konuc.b go11iş bilgi için bkz: I.H. ÜLIQ;IEN, l'llcüı.o.lli 

Idareler Hnliyosi, s.l79-195. · 
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:JEŞİNCİ :DÖLÜ.l\1 

TÜRKİYE' DE ::JELEDİYELERİN MiJıİ Yiı.PISI 

I- TÜRKİYE' DE :JELEDİYELEHİN HİZMET :JOLÜŞÜI'.'IÜ 

Dclccliyclor, yerel yerindon yönotiı:'l sisteni iço.ri.sin

clo birer kor:ıün iclo.rcsi olo.ro.k, yönetsel etkenlerdon çok, top

lu ho.ldo ynşnı:ıcı.nın ortc.yn çıko.rdJ.LJ. clot:o.l bir oluşlliac1ur. 

To.rih boyunccı. devlet, va.rlJ.k nedeninin doğ,nl sonucu olo.

ro.k toplur.ımı ve toplunu oluşt'u.rc. ... "l yurtto.şlo.rın r.ıo.ddi ve nc..ne

vi refo.lun:ı oa.f;L::ı.r.ınk o.~ınc:ı ile bir çok g0.rov yti.kle.n...':lok zoı:-u.n

luLu.nJa. kc..lmıştır. Yc.sc.r:ın, yo.rgı ve yürütr:ıe görevleri olnrnk 

toplo.ya.bilece6iL-rıiz bu görevler· diğer bir doyinlo bütün kOLlU 

hizı:.ıotlori ycı. devlot tüzel kişiliği tc.ro.fındnn yürütülnüş ve

ye. devlet tüzel kişili?;ind.en o.yr:ı bir tnkJ."_ı yeni kuruluşlo.ro. 

bı.ro.lnlr.ııştıı .... :Junı..ın no.::lenlo.ri ço.lışna.ı:ıızın ilk bölününde de 

o.çıklo.no..yo. ço.lıştıCı~:ıız i:lorkczden yö.aetin ve yerinden yönet:L-:ı 

ilkelerinin özellikleridir. 

En iyi siynacü topluluk, kendisini oluşturo.n kişilerin, 

büyük kısrunın kondilerine nit ortnk işle~--in yürütülınesinclo 

nro.cısız söz sc.hibi olJuğu bir toplulu~ctur. Bu bolcımc~a.n c..ro.cı

yı ortndnn ko.ldı.rmo.k için, bütün ulusu ko.pscı.ycı.ı:ı. cı.lc.nclo.n biı" 

hnyli kJ.çük yönetsel belgelirin bulunn:::::ı.sı gerolcir ki, bu l:ıir:i.r.:ı

ler yorol yönetli.:ıle.rdir. Dolli bir :::::.lan içinde otunnn nedeni 

ile do6o.n ortnk ve genel hiznetlerin görülmesi için yerel ho.l

k:ı.n örgütlenuesi, yerel yönetinleri ya..ro.tı:ııştır(l). 

Ülker:ıizcle yerinelen yönot:i.rı iki ko.de:meclo ö.rgütlenr:ıiştir. 

(l) Dolodiyoler, T~C~ İçişleri Dc.ko.nlı~:ı., İç Düzen Genel Ro.po
ru, A.nlmro. 1972, s. 2. 
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Ort~k hizmetler için belediye veyo. köy idcı.ı"'eleri, tüm ili il

gilendiren bölgesol hizmetler için de il özel ido.rclori gö.rev

lendirilrıiştir. 

Belodiyeyi,"bolde sınırlo.rı içinda yo.şo.yo.n inso..tılo.rın 

yerel ve orto.k hizrcıetlorini, bu inso.nlnı ... ı.n yo.ro.rıno., veriilli 

ve okonm:ıik bir biçinJe yürütı:ıelc üzere kurulo.n ve üyeleri o 

beLlenin ho.lkı t~re:.fındon seçilen tüzel kişiliğe s~hip bir 

örgüttür11 biçir,ıinde tcı.nınlo.ya.biliriz. 

Belediye sözcüğünün kökü ..:lrnpçcı. olup bir insnn toplulu

ğı.ınu.n yerleş:r;ıe niyeti ile oturdu6u yer o.nlo.rnno. gelen 11 beled 11 

keliı:ıosind.en gelir. 

Ülkenizele belcdj~yole.rin ~Jnli yapısını inceleı:ıeden öne o, 

belediyelerin gelişir"ıini kım:ıcn incolo:aokte yo.ro.r vc.rdır. 

1- Ülkel::-ıizdo ::JolediyeciliL,in Gelişi;.:ıi 

o.) Cur:üıuriyet Döneninden Önce Dolcdiyeler; 

Türkiye' de Tnnzi::ıo. tto.n sonrc.. uygulo.ru.nnyo.. bo.şlnyc...n 

yeı ... inden yönotir.ı ilkesinin uygulcı..nclığı bir o.lnn do. bolcdiyo;.. 

lordir(2). To.nzin2.tto.n önceki devrede bugünkü o.nlo.mdcı. bir be

lediye kuruluşu ve o.nlo.yışımn bulunncı.Jıl;ını, bugün ııbeledi 

hiznetle.r 11 cı.clı verilen bo.zı g0revlerin ııko.clı nıcı.rın yerine go

ti.rrJekto olduğunu görı:wkteyiz(3). 

XIX~ Yüzyıl bn~lnrındnn sonrn do~işikliklore uğrnynn ge

lonekseı'şehir yönatininin ilk .t;.r-neğ;ine İstnnbul'c.lo. ro.stlo.nnk

tcı.yız. Osno.nlı İD.pa.ro.torluğu.ndc. il.k bolo;Jiye örgütü İstnnbul 

( 2) s. ONAR, ~a.g.e., s. 712. 
(3) -İl bor ORTJ .. YLI, 11Türk.Dclodiyosinin Denetim. Yetkisinin Tn

rihi Goliş~-:ıi vo Gününüzde ki Durur.1u" .::ı.ı:.u:ıo Idnresi Dergisi, 
c.6/ 4 Jı..ro.lık 1973, s.ı6 .• 
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cb 1854 yılında. ku..rulon 11 Şehronıinli~i 11 ilc bcı.şlo.dı. Şoh.rm:ıini

nin iki yo.rclımcıs:ı. oL:mklcı. bercı.be.r nyrıckı. "İsto..ı:ıbul nhnlisi 

ilc esno.fın:ı.n ileri gclcnlorindon ;:-,1ürold~op :Ji.r şehir ı:.ıcclisi 

teşkil oluno.ccı.ktı. Du noclis şehir işlerinin esns va tuforruo.

tiyle ı-:ıoşgul olo.co.ktı 11 (4). Bu şekilde ülkenizele ill<: kez, İs

to.nbul' do. balediye işleri yoı·ol ve saçilı:ıiş bir ncelise bırn

kılınş oluyordu. L..nco.lq bu örgüt beladiye konusunda. yetkili 

elona.n bulunmo.clığı Gerekçesi ila bir yıl sonro. lo.ğvedildi• 

Yerine, 11 Co;::ı;.:.ıission I~h.::.nicipo.lon o.clı verilen bir düzanleno ko

r:.lisyonu kuruldu. Koı:ıisyonun yedi üyesinc.1on yo.lnız bir to.nosi 

Türk, di[;erlori çe şi tl i o.zınlıklo.rcı. r_ıonsuptu. Du kor.1isyon bir 

belediye yönotnelif:',i ho.zı.ı."lcı.dı ve İstc.nbul 'un boleeliye örgütü 

bo.kınınclo.n çeşitli dcı.i.relere cı.yrılı:msınl. önerdi(5). Du öneri 

tlz.o.rino I3cyob;lu ve Go.lo.to. sor"1tlo.ri ıt6. Dcı.i.rc-i Dolodiyye" o.clı 

ilc özol bir biçiudo örgütlandirildi (1857). Şehrin :JoyoLlu 

kosini lı..vrupcı. ila ticc.ri ilişkilerin on yoCun ı;.wrkezi ve yo.~ 

bo.ncı taı:ısilcileriJ:ı bulunJuğu bölge oldul:tınclo..n, bu bölgede be

led:l hiz:ı::ıetlo.rin vo fonksiyonlcı.rınıh cncolikle etkin bir bı

ç:i.L:ıdo yerine geti.ri1nosi gerekiyordu. Dcı.lıo. son.ro. SelÔ.nik, -:Joy

rut, İz::1ir gibi yorloı"'de "Vilo.yct Hizo.r.ınc..ı:ıesi"no clo.yo.nılo.ro.k 

balediyelar kuruldu. örneğin İznir'de 1864'de yine o.ynı yıl

lnrdo Tuno. vilcı.yetinin birçok şeh.rind.o, 187l'do Kıb.rıs'to., 

1869 'do. Dc..[;clo.t 'ta. belediye iclnrolerinin kuruluşu tnı:mnlo.naış

tı(6). 

Yeni kurulc.n ~)elediye dcı.irosinin :)~;n.ndo. "dcı.ire r.1üdürü" 

donilen bir bnşkcı.n vo onun ocı.şko.nlığı cı.l tındu bir c.le 11Duire-i 

Dolediye Meclisi 11 donilen ~)ir belediye ::1eclisi bullA.lli:ıo.ktcı.ydı. 

(4) s.S .. Olifl ... R., İclcı.rq H-ı;ı.lrulrunun t:r:...ur,ıi Escı.slo.rJ., s.712'don. 
Qsr:ıo.n Nuri E:~i.GIN, n:;;n:uhtc.scı.r Nl:ocollo-i Umur-u Deleeliye n, 
Ista.nbul, Dc.iı.riye I·.btbo.cı.sJ.. 1341~ 

( 5) Solçul-c YALÇIHDlı.G, 11 Delodiyolo.rin Ger ev vo Yetlçilori", :Je
locliyolor El Kitcı.:)J..' TODAIE yo.yını, li.nko.rn 1963, s.ıo. 

{ 6) İl her ORTAYLI, Tc:.nz:i.ıno.tta.n Sonrn I/Lc.hc.lli İdcı.rolor, Ankcı.ro. 
1974, s.l52. 
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nnşknn ve ::Jolocliyo :uraclis Üyclori hükı'kıot tcı.rcı.fındo.n to.yin e

cliliyordu( 7). JJu uygulc..r.ıa. 1867 'c: en sonra. Istanbul 'un ~irlco.ç 

semtinde d.cı.ho.( 8) bolodiyc kı.:ı.rulr.ıo.si ile 1876 'yn ko.J.o...ı:- clevo.m 

ettiği ve cı.ynı yıl toplo.no.n ":Diı"inci I'Ioş.:.."'utiyet Meclisi", bi.r 

nu::ıo.rcı.lı yc.so. olc.rcı.k İsto.nbul ve Tcı.şro. Dolo::liyolo.ri yo.so. to.sn

rısını ono.ylo.dı. 

11lfleclisi-mebuso.nii ın foshinJen sonrc.. 1876 tcı.rihinde 11 bc

lediye roisliklori" kcı.lclırılnroJc yerine :.:ıirer nüdür cı.to.ndı. 

Jı...ncnk dnho. soru.--o. Iileşrutiyet Meclisi' nin ono.yı ile "Dersc.o.det 

Teşkilntı Boleeliye Yc.sc.sı", 1912 yılındo. yo.yınlo.ndı ve 1930 

yılıno. kcı.dcı.r yürürlükte lccı.ldı. 

Os:;:ao.nlı İmpcı.rcı.torluti;uncl.o., belediye hiz:::;ıetleri bir yüzyı

le yo.kın bir !)öliü:ıü iço.rrJesino rcı.ğnen, ;;elde hizr:ıotleı"inin nk

sm:ıo.sı, baleeliyelerin ö.ı:'gütlenmrreyişi, clonetir:ı fonksiyonunu 

snğlcı.ycı.nm:ıcı.sı c1o.hn o yıllcı.rclo. clikll:o.ti çek::ıiş ve eleştiri konu

su oll:mştur' 9) • 

Osrıo.nlı İı::ı.po.rntorluğundo. kişiler:Uı 0zol ço.bo.lo.rı veya. vo.

kıf biçininele yÜ.i.."ütülen yerel hiznetlorin fon...'l{:siyonlcı.rıl}J. yo.

pcı.ı:ıo.z ho.le gelrıosi ilc zJirlilcte ))o.tı topluı:ılo.rının ta:±dit odi

lorek, helediye örgütü kurulmcı.sı yoluno. giJ.ildiğini gö.rı:ıckto

yiz. Anco.k şu hususu gözelen uzc.k tut;::ıc:.::.ıc.k gorokir ki; ilk be

lediye örgütünün kUJ."Ull:ıo.sı konusundo.ki golişr.1o bo.tıclo.n tç.ı..J.nmon 

fc..rlclı bir nnla..':ld.Gclır. Du bo.kı::ıclo.n ülko::ıizde beloc.liyelor, bo.

tı toplTh~lcı.rının o.ksine, do6nl ve kendiliklerinden oluşmuş yer-

( 7) şer of GÖZÜ~JÜYÜK, Türkiye' de Mc:hnlli İclc:.rolor, Anknro. 1967, 
s.71. 

( 8) 11 867 'de Deyo:;ıu 'nclo. uygulcmo.n beleeliye teşki1nt ve usulü
nün lJütün Istcı.nbul 'c. uyr:;ulo.ru:ıo.sı ve Istnnbul •un 14 do.iro
yc c.yrılı:ıcsı k.::ırc,rlo.ştırıli:llştı. J?oJco.t ;.:ıo.li yet o.ı:"sizlik 
nacleniyle bu clo..irelor fc,o.liyetloı--inc ::.levo.r:ı odonedilur. Dn
hcı. önce kurulo.n ~Jeyoğlu, do.irosi il o Boykoz, Yeniköy, Ac1o.
lnr ve To..i. .... o.byo. clo.irolori dovo.n edebildi. 

(9) İlber ORTAYLI, c.g.Lı. s.23. 



leşn~niş; nksine, bntıJnn çok sonra. ynsn zoru ilo, odetn y~ 

pay olo..rnk yc.rntıL:uşlc.r. Dolediyeler hiç bi~ znı:1a.n genel yö

net:i.J:ı o.rGo.nlcı.rında.n 1.mL,ır.ıs:ı.z olc.rcı.l:: düşüni.U~:.ıerJişti.r( 10). 

b) Cumlıu.riyet Dt;neninde JJolcdiyeler 

•rürkiye Cur:ılıuriyetinde :)elodiyolerin ileri ve der:ıok.ra.

tik o.nlD.Lıda. örgütle.nnosi Cunı.'ıuriyetten yedi yıl sonrc.sıno. .ra.st

lm:ıo.kta.dır. Dc.ho. 0.nceki yıllcı.rdo. belediyolorin yönetildiği bü

tün yo.snlo.r ek ve cleciçiklikleriy1e 3 IJisc:..n 1930 to.rihinde, 

1580 so.yılı jJelecliye Yc:so.sı ile yürürlükten k:ı.ldırılclı. Döylo

co Fro .. n.sız sistoninin benzeri olo.ro.k, 1Jütün Türk bolediyeleri 

tek bir yc.scı.ylcı. y0not ilr:ıeye ~Jo.şlo.ndı. 

Dolt:hliyolerin kuruluş, görev, yetki, nnliye, kolluk işle

ri ve 1mçıkcı. hususlnrı düzenleyen yo.scı. yukc.rıdo. belirttiLimiz 

19.30 to.rih vo 1580 snyı1:ı. "Ile1 ocliye Ko.nunu~tdur. :Du;yo.so.do. De-

1ediye; ı•ne1denin ve belde so.kinleri.nin no.ho.l1i L::ıcı.hiyotte ı:.ıüş

terok ve medeni ihtiyo.çlo.rJ.nı to.nzir.1 ve tesviye ile nükellef 

hülo:u şo.lısiyetti.r" şoklinde to.nınlo.m:.ııştJ.r. :Jcılediyelerin nn

li işleri ise 5237 so.yılı Beleeliye Gelirleri Ko.nunu ilo J.ü

zonlenmiştir. Ynso.nın özelli[;i, belediye geli.rlerini dGvlet 

gelirlerine Jo.yo.lı hale getirnek ve ~Jöyloco devlet gelirlerin

deki nrtışc. orcınlo. ~)Olü(:liye golirlerin(1e c.rtJ.ş sn[lo.i.ıcı.ktır(l1)., 

Öte yo.ndo.n 1961 J:..ncıynscısının 112. rıo.cliosi 1'İdo.renin Kuruluş 

ve görevleri norlcoz(1on yönotirı ve ycrin;.~en yönet:L""J. esaslarına 

clo.yo.nır". 116 • .-.ınddo ise, "Mnho.lli İc1cı.roler il, beladiye vcycı. 

köy ho.lkının nüştorok no.hc.lli ihtiyo.çl::rını ko.rşılcı.yo.n ve ge

nel ko.rcı..r ore;nnlc.rı lıo.lk to..rcı.fındo.n soçilon km.ıu tüzel kişi

lorid.irn "I~bho.lli iclc:ı ... olorin kuruluşlcırı, ku ndi o.rolcı.rındo. bir-

{10) İlber ORTl~Y:eır, Tc.nzll.mtto.n Sonrcı. Ii1dıo.l1i İdo.rolor, a.g,~f'Jr 
s.9. 

(ll) 50 .• yıldo. Mo.h:-'..1li İclo.rolor, Mcı.h~:.lli İdo.relor Dergisi Ö~o1 
so.yısı, J'ı.nko.ro. 1973:, s... 52. 
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lik ku.ı7ı:.ıo.ln.r:ı. görovlorii yetlcileri, r..ıc.liyo ve kolluk işleri 

ve ~:ıorkozi idc.ro ilo kc.rşılıklı :x::.ğ ve ilo;ilori kc.nunlo. clüzon

lenir ••• 11 hükl~ıü ilc ülko::::ıiz yönetsel kuruluşlcı.rın:ı..n oso.slcı..rı

nı c.çıkçn lJolirloniş·cir. Dolediye ya.sa.sıncld, yürürlüf;e girr.ıo

sindcn bu yo.nc. gorcl;:sin...:ı.olerin vo gelişen Jcoşullo.r:ı.n zorunlu

luğu nacleniyle bcı.zı yo.scı.l değişiklikler y2.p:ı.lnıştır. JJuiılo.rın 

en önemlisi 196J to.rih ve J07 so.yılı yo.so. ile yo.pılc.n dogişik

liktir. 

Dirçok ülkeele yerel yönoti;;üerlo ilgili~ ya.aalş:r genellik 

prensibinden haı ... eket edilerek hazırlo.m.uş ve bu yasaların uy

gulan...':.lo.sında köy vo şehir o.yırıLıı yo.pılı:ıo.~·-ıış olmcı.s:ı.ncı. ra~~r.ıen, 

bizele belediye örgütünün ancak lJazı ni tolil-::leri taşıyan 1Jeld.e

lorc1e kurulnası kabul edilerek genellik prensibine yeı"' veril

r:ıor:.ıişt ir. 

Ülker.ıizclo boled:i.ye kurulnbilı:.ıosi için bir belde nüfusunun, 

son nüfus sayımına gUro ikibin kişinin üze.rincle olr.ınsı veya 

nüfusu no kadar olursa olsun o beldenin il veya ilçe :.ıerkezi 

olr.ınsı gerelrrıektoclir(l2). 

Türkiye 'de belediye yönetinlerinin niteliğini, yukarıda 

bolirtti~~ir.ıiz osaslcı.rı da gi-Jzönüne o.lo.ro.l;: aşo.ğıdnki şekilde 

saptayo. ;Jiliriz; 

...... 

i- ::.3olediyoler tUaa.ı kişiliğe sahiptir, 

ii- HUfusu ikibin kişinin üzerinde olan 'Jelclelerd.e veya 

. nüfusa bnkıl::ınksızın il veya ilço nerkezi olan yer

lerc.lo kurulur, 

iii- Görevleri genel olarak, sınırlo.rı içinde bel~e hal

kının nüştorek nitelikteki ihtiyaçlarını ko.rşılo.nak

tır, 

( ı 2) G (J• · zu·' :-ıUY· · ın·· .r , ~ \. o..g.ea s.3J. 

------~--



- 67 -

si.nclir, bo.zılo.r:ı onc:ylo.i.:ıayo. bo.f_~lıdır" Kosin lc::ı.ra.rlc.ro. ka.rşı. 

iti.t'o.z olu.nnbilir vo :Jütün ko.ro.rl~,rın iptnli istenebilir(l9), 

:Clclodiyenin cli{:;:,C:ı.r bir b:ı.rctr o:rgnnı do. 0olec1iyo encüneni

dir. Üyeleri, beladiye dnire ~mşko.nlo.rı vo belediye r:ıeclisi 

üyelerinelen oluşur. ~Jolediyo onco.noni, boleeliye bc.şko.nının 

g0nclordiği konulcı.rı g0rüşür ve çol;unluklcı. lccı.rtır verir( 20). En

cür:ıon bütçenin ilk incolcDesini ynp:c:.ıcı.k, sc.y.c.mnlık heso.plo.rını 

incolenak, cı.kto.r:.:ıo. yo.pw.o.lc, ko.nulo.ştır'.ı:.ıc. kcı.ı~a.rı vorr.ıek, to.rife 

düzenler:ıek_, ~Jelediye yo.so.klnrınc. karşı çıkılan hnroketloro co

zn vorı:ıek gibi yaso.da. ;Jolirtilen görovlori yo.pr:ıaklo. görevli

elir( 21). Encür:ıcn ko.ı."nrlo.rınn 1\:o.rşı baleeliye bnşlmn:ı. i tira.z o

clobilir. 

:Jelocliye Dc.şko.n:ı. bole(liyonin yürüt~.ıo orgcı.nı.:.hr. :Jelde 

ha.lkı to.ro.fıncla.n, çol;unluk usulü ilc tek ;:.loroceli ula.rnk:, 4 
yıl için soçilen(22) :Jolocliyo Dnşko.nı, neclis vo oneünenin 

ko.ra..rlo.rı vo ~)ol o :liye or,ıir ve yo.so.lclo.rını uygulm.ıo.k, bol o diye

nin gelir vo giclorloı ... ini izloı·_ıok, J...ı::ülc.rı yönet:o.ok, sözleşı:ıe 

yo.pi;ınk, ;:;ıa.ho.lli nitoliktoki işleri yürütJ.~ıok, gibi gürevlerıo 

yükünlü dür( 23). 

I3clo.:.liycnin ko.rcı.r ve yüı ... ütme orgc:.nlo.rındnn bnşko. 1580 

so.yılı yo.so.dcı. yer o.lo.n boleeliye örs-ütü vc:.r: . .lır.· 1580 so.yılı 

Dolediye ynsGsının 1'I3olodiye Heyetleri, I:Iu:::ıur ve Iilüsto.hcloın

ler" bo.şlılclı 88. ;_;m.:.ldosinde :Jolecliyolorde bo.şko.n ve gereği 

kndo.r yc.r1ı:ocıdo.n :)o.şko. t clcı.ire bcı.şm:ıirleri ile diL, cr persono

lin buluno.co.ğı belirtilrrıiştir(24). 

(19) 
( 20) 

(21) 

(22) 

(23) 

1580 

1580 

l580 

307 

1580 

Sc.yılı YGSC. 

S:::-.yılı Ynso. 

SnyılJ.. Yo.ao. 
So.yılı Yo.sn 

So.yılı Yo.so. 

Ha. d de 71, 73. 73 •. 

iVIo.cld.e 844!-
:r.Io.ddo 83. 
Ek Madde ı, 3! 
I'ılndde 98-99, 

( 24) Nuri TORTOP, n İclc.renin yeniden d~zonle.nr:1esi o.çısındnn 
belediye ve L:.zc1. ,iclnrolor~ Türk IJc:.ro Dcrsisi Tom::::ıuz 1967, 
s.85. 
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3- j.3olodiyelo.rin Görevleri 

Yuko.rıcln bolocliyolorin golişi;:.ıin.o, c;örovlorini.n .knp

sn:;:nl.nn vo oı"go.nlcı.r:ı..ı1o. la.so.eo. d.oıS,indik. Ülko:üzde ))olediyelori

ı.:ıizo bıro.kılo.n hizı:ıot ve g0revlor 1580 s~-:yılı Yo.snnın 15. r.md

dosinde 76 ka.lomdo sırcı.lo..J::E:ıış ve 16. na.c.l-~loc.lo bolec.liyolor gelir

lerine g0.re de.recolon,lirilcrok, görevleri şu şekilde gruplnn

clırılmıştır; 

Her belec.liyo için zorunlu olun işler, 

- ::Jütün belediyeler için seçimlik işler, 

Goliri 50.000 li.ra.do.n fo.zlo. olo.n :)olediyolor için zo

runlu ol:::ın işler (15. ıilo.üd.enin 4-0 ve 58. fıkro.lo.rındn 

yo.zılı görevler için), 

....._ Goliri 200.000 liro.dcı.n fcı.zlo. olo.n belediyeler için zo

runlu olnn işler (15. mo.c.lclonin 45 ve 5). fıkrnlo.rınclo. 

yo.zılı görevler için), 

- Goliri 500.000 lirndo.n fnzla. olun belediyeler için zo

runlu olnn işler (15. mnddenin 46, 54, 55. fıkro.lnrın

do ynzılı görevler için). 

:Junln.r dışında., bir çok yc.sn tüzük ve yönetaeliklerle 

lJolediyelore vorilı~iş görevler vo.rd.ır, :iJelodiyelorin görev o.

lnnlo.rı kısnco cı.ltı o.no. nınelde hnlinJ.e incelo.tıebilir(25). 

n) So.ğlık Gcrovlori: Dolocliyolerliı so.~lıklo. ilgili görev

leri iki kısımda. gı-·uplo.nclJ . .rılnbilir. Koruyucu ve önleyici so.ğ-

1 k h • tl • T l • l • • vl 1 1 • .J-1 • ı ızno o.rı. o~o.vı o~ıcı SO.L ıc nızoo~ o.rı. 

o.o.) Koruyucu Sc.ğlık Hizmetleri: Scı.lgın,. ve· bulnşıcı ho.sto.

lıkla.rln uğ.ro.şJ.~ınk vo bu lconuc.lo. r:.ıorkezi hükuaet örgütü ile bir..,. 

{ 25) Solçuk Yl:.LÇHJDl~G, o..g.zı. s.l5-22. 
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likto çnl:ı.şı:ı.o.k, ölo..i.'ılEH'i muo.yone otnal-c ve göaülnosine .ruh.snt 

voı":L.ıek, baldo hnlkJ.ni.n yiyeceği, içoce~i vo lctıllo.ndığ:ı. mo.cldo

lorin so. tıldığı ve ko.rund.ui;;uı dif:i;er to.rc.ftnn bnrındı6:ı., kana.k

lo.dığı, eğlondi6i yerlo.rin ve hnlk ile touo.s eden esnnf ve so.

tıcılnrJ.n snğlık ve to:.:-~üzli[;inin denatLıini yo.pr:ınk, bunlo.rn 

ruJ:ısnt ve belge veraok, bakteriyolajik ve k:i.ınyevi tnhlil lnbo

rntuvo.rlo.rı yo.ptı~no.k, içme suyu ve ko.no.lizo.syon tesisleri vs. 

yo.ptıri":ıo.lc, işlotnelc gibi. 

bb) Tedo.vi Edici So.ğl:ı.k Hiznetlori:· 

::Jelcdiyolcrin teclo.vi edici scğlık hizr:.ıetleri clo, be

lediye dispo.nserlo.ri, ho.sto.ho.neleri, doS,w-:ı evleri kurno.k, ılı

ca, hn~ar.ı ku~oo.kt işletmek gibi hiznctlo~idir. 

b) İnar Görevleri: :::Selodiyelerin i;~_ıo.r görevlerinden bo.ş

lıco.lo.rı şunlardır: 

2Jolcle lıo.rito.sınJ. yo.ptıro.ro.k golecekteki ir.ınr plo.ıunı dü

zenleyerek, şehrin bu plano. uygun şekiL~e gelişınesini so.ğlnr.ıo.k 

ino.r plo.nındo. gösterj . .lcn yol, köprü vs. leri inşo. etmek, inşa

at ruhso.tı vornıek ve Junları novzuo.ta ve liao.r plo.n:ı.nn uygunlu

ğunu denetlemek, ~.ıc:.r ço.lış:;.:ıo.lc.r:ı. için kaı:ıulo.şt:ı.rno.lo.r yap:Lıo.k, 

ucuz o.rso. ve~ek vs. gibi. 

c) Kültür ve ~Jodon Eğitini Görevleri: Kültür ve beden e

ğitimi hi~~etleri o.lnnında belediyelere verilen bo.şlıca görcv

ler şunlo.rdır: 

Ho.lk için lcütüph::ı.ne ve okuı:m so.lonlcı.rı o.çı-:ıa.k, mesleki 

kurslo.r düzenle:.ıek, tiyntror nüzolor kur:c.:ıo.k, stcı.clyum va yo.r:ı.ş 

yeı"'leri yo.pr:mk. 

d) 3eluenin Düzeni ve Güvenli6i ile İlgili Görovlor: Be

lediye zo.bı to.s:ı.• itfniye hizr:ıetini kur:..1o.l:: vo yürütı:ıok gibi gö-
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revlo.rdir. 

e) Sosynl Y~.rd~~ Hizmetleri ile İlgili Görevler: ~elodi

yenin sosyo.l ynrdın hiz~:ı.otlori ile ilgili bnşlıcn görevleri 

şunlcı.rd:ı..r; Jilakirlo.r için yurtlur yo.ptıı""~10.k, kiı1-ısesiz çocukln

.rı koru.ı.-:::ı.o..k, yerleştirLı.ek, fnlcir :::.ilelora ynr:.lım otı.::ıak, muhtaç 

asker nilelerine ynrclı~:.ı ynpıno.k vb. gibi. 

f) Ekonomik vo Ticari Hnyntln İlgili Görevler: ~olediye

lorin ve önmıüi fonksiyonla.r:ı..ndo.n biı--isi do okono:i.ıik ve t ico.

ri ho.yo.tı düzenleyici Jonetleyici fonksiyonlo.r:ı.dır. ~u görev

leri, fiyo.tlo.rı donotloaok, gJ.do. so.cl:ı.k dc.ınet:L.-:::ı.i ynp:.:.ıo.k, nçık 

cı.rttırr.ı.:::ı.lo.rı donetlor:wk, ölçü vo to..rtı :::ı.lotlerini c1enotleı:ıek 

vb. gi1;)i. :Ju hizı:ıotlerin yo.nısıro. fun.r, sergi, pnncı..yı.r nçı.:;ınk 

gibi hiznotler gören boleeliye bizznt ekonomik vo ticnri fo.nli

yotte de bulunnbilir. Otel, gnzillo nçni.ülir, un, ekmek fo.bri

ko.lar:ı. nço.bilir, işlotobilir. Elektrik hc.vo.gnzı tesisleri ku

rup işletabilir vb. gibi belediyelerin ekonor.ıik ve ticari ho

yo.tı düzenleyici gürevleri o.slınilo. oldukça. geniş bir konu olup, 

bol<:Hliye gürevlerinin :.JLiyük :)ir kısEunı ko.pso.::ı.o.kto.dır. Jınccı.k, 

bolediyeleri fincı.nsncı.n o.çısındnn incelo:.li(;inizden, boled.iyo 

görevlerini ve dolnyısı ilc bolGdiyelerin ekonomik ve tico.ri 

hcı.ynttnki görevlerini özet olnrnk belirttik(26). 

4- Dolodiyolerin Yetki ve İntiynzlo.rı 

Do.r bir çerçuve içersinde incolenonizo rc:.~mon, bolocli-

(26) 3u konudo. gçniş bilgi için bkz: Şeref GÖZÜ~ÜYIDC, Türkiye 
cl o l~o.hnlli Ido.roler, Ankcı..ro. 1967, J?el~~i ~YAVUZ, Türk Mo.ho.l-
li Ido.rolerinin Yanielen Düzcnlo.nr:ıosi Uzorin~lc :Jir Aro.ştı.r
ı:ın, iınkcı.rn 1966, Solçuk YALÇINDAG, 11 ~Jole'-1iyolorin Ç-örev_vo 
Yotkiloriıt Do],.c:..liyocilik El Kito.bı TOD.AIE Ynyını, I.H •. ULK
ThiEN, Mo.hnlli Ido..relor lbli;rcs~ Dersleri, l.ı..nltc.rcı. 1960, Içiş
leri :Jcıkınlı,ğı 0 i"1olecliyole.r 11 Iç Düzen Yo.yınlo.rı, L.nkaro. 1972" 
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yolerelan ynpılı::nsı ;Ji.Jklonilen hiz~:ıotlor çok geniş :Jir nlc.nı 

knpsc.no.ktcı. ve bulc1G hcı.lkını horgün. vu yo.kınd.o.n ilgilendiren 

:Jir çok önerıli kon1.ü~1rı içine o.l:;:;1o.kto.c.lır. ::ıolGJiyo Yaso.s:ı..ı:un 

ve sonro.::l.nn yc.pılc.n t~~dil ve akleri ilu :J'-'loc1iye Yo.so.sının 

dış:ı.ndo.ki yo.so.lcı..rın 'Jolodiyelore v...:.rd.ikleri g0rovlori.t'l geniş

li[;;i, ülkenizdeki :::ıe.rkezi yönetL.~ıin ~Jolo::1iyolere verdiği gö

revlerde pek kısko.nç c.l.c.vra.nno.dığı, ho.ttn :Jelki Qo baleeliyol e

ro ynpo.~Jiloccklerinclen çok görev yülcloniş olcluG,unu do.hi o.lclo. 

gotirrıaktedir(27). 

~}olec1iyelorin JU kcı.do.r geniş görovlu.rino ka.rşılık ncobn 

yetki, L~tiycı.z va ho.klo.rının sınırı nedir? 3u sorun~uı nçıklan

ı:msı için yo..so.lo.rlo. ~Jolodiyol·:.ıro verilen yetkileri gözden ge

çireli::ı; 

Do.ho.. önce ele !Julirtti(,ir:.1iz gibi belediye bir tüzel kişi

dir. Tüzel kişi olno.sı nacleniyle 1580 Sc,yılı Yaso.nın 19. ~J.o.cl

c1.osi belediyenin bu sıfntln ynpabilocot;,i işle~:ılori tol( tek bo

lirtoiştir. Tüzel kişi olnro.k bolodiyoler, oolde sınırlnrı i

çindo veyn :.1ışıncln ::~ıenlrul ve go.yriı:1onkul ::ıo..llo..rn so.hip olo.bi

lir ve üzorinclc~ hor türlü tnso.rrufto. ~)ulunc.bilir. Konelisine 

nit olr:ınyo.n bino.lc.rı };:irc.lo.yo.bilir. İl:..ro.z VGyo. istih:rcı.zdo. bu

luno.bilir, bo.ğişlo.rı kc.bul od.er, benzeri hel" ·cürlü to.o.hhüte 

giı"'işo bilir t ı:ınhb:c.ıolorde .::lnvo.cı ve ,Jo.vo.lı, sulh vo ib.rn ola

bilir. 

1580 So.yl.ll. :Jolo~~iyelo.r Yo.so.sının 19. no.ddesinclo beledi

yolerin iotiynzlo.rını; 

:Julodiye sınırı içinde su, elektrik, ho.vo.go.zı, tro.nvo.y, 

otobüs ve benzorleri ile bolele içinileki g01, nehir, körfez

lerde ve civo.r so.hillerclo yolcu no.kli y::.:pracı.k, ı:ıozbc.ho.lo.rclcı. ke

silen etleri so.tış yerlerine no.kletaok. 

·- ...... 
( 27) Selçuk YALÇilTDAG' cı.~g.n. s. 22~ 
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:Ju şokilde, hizr_ıot btilüşünü içinde ;1clediyolerin yüklen

di~, i gtircvlori kısc. olc.rc.k görclü1c. Konuı:ıt;_z c.çıs:ı..nclc.n ünerıli 

olnn bolocliyulurin gelir bölüşür_ıü içorisindoki yoriclir. :Su bo.

k::..nclnn bundan sonrc.ki o.yırıDJn gelir jülüş'ikıü için~lo boloJiye

lorin gelir kcı.yno.klc.rın::ı. ineolonaya ço.l::ı.şo.ccı.l,ız. 

II- :JELEDİYELKt::CİN GELİR KAYiJAKLARI 

Türkiyo'do beleeliye golirlori, siston olo.rc.k 5237 Sn
yılı Jolodiyo Gelirleri Yo.so.sı ilo 1580 Scı.yılı :Joloi.liyo Y::.scı.

sınn d.::yo..iL..:ıcı.ktnclır. :Dunlnr:ı..n dışınclo. 'Joloc.~iyolorin ekono;:ıik 

işlotnolorino o. it yo.scüo.rlo., di6or g olil" l:o.ynnklo.rını, bolodi

yoloro tnhsis e;..1on yiı"'Lıi ko.do.r ynscı. sisto:~ü to.:;:ıo.:c:üc.:.Jo.ktc,c.lır. 

:Jolo:Iiyo Yo.sc.sı il o t.:::ıhsiline yetki vorilon gelir ço şiJi 15' o 

Jolocliyo Gelirleri Yc,scı.sıno. clcı.yo.nılc.ro.k to.hsil eJilongolirii.ı. 

toplo.rıı iso Llr'l' o vo..r:-Jo.kto.clır. :Ju sokil~.Io llolediyolorin vergi, 

re sin, ho.rç, ücret, pcı.y ve .Ji[:;or o.cllc.rlo. t0.hsil etti{;i gelir 

çeşiti 80 kcı.lcıni buL_ı::üctndır( 28). 

:Jolocliyo golirlo.ri konusundo. l9tı8 yılınd.o. yürürlübe ko

nulo.n 5237 so.yılı :._~oloc1iyo Gelirleri Y2sc.osının, :Ju:_;ünün go

roksiru:ıclorini ko.rşıl::;,:ı::ıc:Jcto.n uzo.k oldu[,u ro.hntço. ileri sürü

lebilir. O tc.rihtcın bu yo.no. ülke koşullc.-:ı"ı çolc Jel;işı:ıiş, ül

konizdo boloc.liyelor hiz~:ıetini yo[;unlc:.ştıro.n kon~lino özgü et

kanlar olı::ıuştur. 

Türkiye'da bolodiyolor, çoğunluklcı., fo.ydo.l::;.rı kısuan vo

yo. t.::ı.:.ıo.non yo.rnrlo.no.nlnr o.ro.s:ındo. bölüno ~il on ~:ıo.l ve hizDet 

o.rzotnoktodirler. ~u bakından hiznetl0rini finanse uuorlerken 

:::::lGrlcozi yenetine göre, ücret, ho.rç voyo. şor,3fiyo şoklincloki 

gelirlarinin nisbi olnro.k clc.ho. fnzlo. oL.ıo.sı ihtirıc.li vo.rdır. 

··- ........ -.... .,. 
( 28) 1rJulediye Goli.rlori Ko.nununc. ok Ko.nun Teklifi Geçici Ko

nisyon Rnporu 11
, Tl1Miv1 59 nolu Geçici Ko:.-_lisyon R::.ı.poru S. 

So.yısı 713,-s.5. 
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- Yc.ngındn.."l korunun giJ.o.rlorino sigortn kuruluşlo.

rııu.n lee. t ı lr:ıo. p n yı 

IV. BrJlür.i:.Dolodiye Jı.r:::ı.c:L.l:ı.ğ:ı. İle To.hsil Olunnn Gelirler 

- Doğo.rlorao .rosni 

Deniz ulo.şırı o.ro.çları ros:ıi 

- Lir,ıa..n işgc.l ro sm.i (bu re sno ::ü t hüh.i.ü:ı Arıo.ynsa L:Io.h

ko:.:wsinco iptal o;::;.ilmiştir) 

- İskolu vo .rıh·la;.nlo.rdan alıno.cc,k geçiş ro sui 

- İlc.n. vo roklo.nı rosui ( bc.şlıcc.. hükür:ıle.r Annyo.sa 

rJ1o.hkor.ıosinco ipto.l odilr:ı.iştir.) 

- Ölçü vo tnrt:ı. alotlorindon o.l:ı..no.co.k r,mcıyeno resni 

Ka.nto.r rosni 

- Hnyvcın cı.lın-satıLl rosw.i 

- TollÔllık resmi 

- E(;;lonc o yerleri nçılnc.s:ı.na o. it ruhsat harcı 

Eğlence .resmi 

- Yer işgcıl resmi 

- Kc.zo.n ve motorlc.rdo.n o.l:ı..naco.l~ .rosin 

Akc.rynkı t ro m:ıi 

- Ako.ryo.kJ.t c.lopo ücreti 

- Ko.ynnk sulo.rı resni 

- Yo.pı .ruhsc.t denotloı:ıo ho.rc:ı. 

- Oyun c.lotlori rosı:ıi 
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V. Dölfu~: Tnhsili İsteğa Dağ~ Gelirler 

- Süs köpekleri resmi 

Tento, siper ve snçnk resmi 

- Modern nrnçlnrln ynpılncnk teraizlenoloruen nlı

nc.cnk ücret 

VI. Bölüm: Türlü Gelirler 

Kiro.lo.no.lo.ro. nit sözleşme resmi 

- İııı.tiynzlı şirketlerden c.lıno.n Lıcnfno.t pa.ylo.rı 

- Bel o :Liye Yo.so.sı ile d. iL:_', or üzel yo.so.lo.ro. atıf 
yo.pıl!~1o.k suretiyle tahsil oci.ilon çeşitli resim 
harç ve ücretler 

Delediyolore gelir so.slo.yo.n Dele2iyo Gelirleri Yo.so.sı 
dışında., oyun o.letlerind.en nlıno.co.k .rcs:iı:ı hnkkındo. 39}'1- Sn
yılı Yasa., Asker J .. ilolerinden Muhto.ç Olo.nlo.ro. Yo.rd:ı.ın. Hnkkın

d.o. 4109 Sayılı Ynso., Ho.fto. To.tili Ho.kkındo. 394 So.yılı Yo.so., 
1580 Sc.yılı Dolediye Yo.so.sı, 197 So.yılı r:~otorlu Ko.ro. To.şı t
lo.rı Vergisi Yo.so.sı, 1318 So.yılı Fino.ns3o.n Yo.so.sı, 1319 Sn
yılı Emlak Vergisi Yasası, 6802 Snyılı Gider Ver0isi Yo.so.sı 
J.o. belediyeler için ;Jo.zı gelir ka.yno.l<:lo.rı so.ğla.mştır. :Ou 
ynso.lo.rlo. SC.l;lo.no.n balediye gelirleri ile birlikte JJelediye 
Gelirleri Ycısnsının snydıtı gelir lmyno.klnrını kıso.co. ince
loı:.ıoktc yo.rnr vnrclır. 

lı..- Boleeliye Po.ylo.rı 

Dolediye gelirleri konusunda en önon.li ko.yno.k, Dele
diye Gelirleri Yo.snsınn ve özel yo.snlnro. göre Devlot voyo. ö
zel ido..ro gelirlerinden o.yrılo.n pnylo.rclır. Doloc1iyo po.ylo.rı 

genel bütçe gelirlerinden bolediyelure verilen po.ylnr ve ge-



- 77 -

nal bütçe goli.rle:rinin d:ı.ş:ı.ndo. beioc1iyolo.ro verilen J.il,e.r po.y

lnr olarcık iki kısı:cjdc:. incolonobilir. 

1- Merkezi Hüldir:ıotçe Toplo.ncı.n Vo.rgilurdcn Deleeliye Payla

rı 

n) Gelir ve Kurlli~lnr Ve:rgisi T8hsilntındcı.n Dolediye 

Pa.yı: 

Toplru~ gelir ve lrnrlli~lnr vurgile.ri hnsılo.tındnn 

yüzde 5' i bele:.:liyo pnyı ol2.ro.k nyrılı.r. İlle.r Do.nknsıno. clol;ru

do.n clo[;.ruycı. gönc.1orilon bu po.ylo.r, bcı.nkaccı. bolocliyolero nüfus

lar:ı. ornıu.nn göre dnt.ı tılır. 

b) It~.ılÔ.k Vergisindon J3olocliyo P:::ıyı: 

Türkiye' do belec.liyolorin aldığı önerııli bir pny cln 

oolÔk vergisinden o.lıno.n :)elocliye po.yıdır. 1319 So.yılı E;::ılak 

Vorcisi Yc.so.sını dol;iştiron 1·1-46 ve 1610 so.yılı yo.so.lo..r uya

rınca vergi dc.irolorince to.hsil edilen onlÔ.k vergisi ho.sılc.~ 

tındo.n, o bölgedeki belediyelere yüzele 45 ora.nındo. pny veri

lir. Dolediyolo.re o.yı ... ılo.n bu pny, vergi d:::ıiresi veya. Llnl so.n

dıl;ı tnrnfınclnn balediye ve belodiyoloro no.kten hor o.y sonu 

itibc,riylo, o o.yı izleyen o.y sonuna. ko.·lo..r ödenir. 

C) G;;,.,.,.,..u··ır V · · E1 1 .,.., 1 '· ~........ ~ orgısıne '.lı: enen _;_;,o u.~i.ıye 

Günrük ver:.~ilorindon r:ıunzo.n vorgi şeklinele to.hsil 

oh:ınnn Gürırük VerGisi belediyo po.yınc.lo. oklonen r.ıunzmı o.rnn 

yüzde 15 'elir. Güı:ı.rii.k vergisi ile birlikto tahsil o cl ilen po.y 

İller Da.nlmsıno. gönderilir. 

d) Aka.ryo.kı t/ İstilı.so.l Vurgisi To.hsilntın·:lnn :Jolocliye 

P:::ı.yı: 

6802 So.yılı Gider Vergisi Yc~so.sı gerel;inco o.ko.ryo.-
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kıt iatihsnl verGisi tnhsilntının yüzde 8'i boludiyelere nit

tir' 

e) Tokol Mc.-:c.ldolerinclen iü1nnn İstihsnl Vergisinelen 

Deleeliye Po.y:ı.: 

Tekel ::ıo.dc.loL.ı.rinJ.en o.lınc.n ist ihsnı vergisinin 

yüzde 2 t Si holocliyolorc o. i tti..r. Ju pny iJütço clöneı:1i bnşınclc.n 

itibaren o.ylık to.ksitlori hosnpld.no.rcık İller :Jc.nkc..sıno. c;öncle

rilir ve yıl sonunclcı. ::.ıo.hsup işloınlori yo.pıl;ı.r. 

f) r/Iotorlu Ko.rn To.şı tlc.rı Vergisi ve Tro.fik 

Cazo.lo.rınc.lcı.n :Delocliyc Pc.yı 

197 Sc,yılı Motorlu Ko.rcı. Tclt~ıı tlnrı Vergisi Yo.snsı, 

geresince nlınnn vergi ile Knrnyollnrı Trafik Ycı.so.sınn göre 

trafik z::ı.bıto.sınco. tnhsil oluno.n cezc.lo.rın yıllık to.bmini üze

rinden yüzde ll oro.nınd.o. bolec.liyclere vorilnek üzere İçişleri 

:Jo.knnlı~ı erJ.ri.ne ve İller Do.nkcı.sındo.lci bir hosnbo öclonir. 

2- DiGer 3olecliye Pnylo.rı 

:Jeloc.liyelorin, genel bütçe gelirlerinden nlclıl;ı pay

lar dışında, nldıl,ı pa.ylcı.rı o.şa.ğıda. kısa. co. ~Jolirtaokle yeti

niyoruz. 

- Telefon c.bone ve konuşıno. ücrotlerinc.1en 0olodiye pa.

yı (o.bono ve konuşma. ücrotlori.n.e belediye weclis kn

ra.r:ı. ila on çok·yüzclo 20 po.y eklonir.), 

- Elektrik ve hnvc:.go.zınclnn bclac1iyo pc.y:ı.;- (Hnvngc.zının 

netroküpün,:1on 2 kuruş, oloktrit:,in her kilovo.tındo.n 

1 kuruş bolodiyo pnyı nlınır.), 

- L:ıtiyo.z voyo. ruhsc.tı mutnzm::ır,ıı:u. tnsdikli Dulco.volo

ler uyo.rınco. nlıncı.c:ü;: i)eleciiya pnyı, 
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Ta..rifele.ri belli ncıkil vcı.sı to..lc: . .rı ile bnnliyo ho.tlo.

.rı bilet beclollerinclon bo1odiyo pa.yı (bilet beclollc

rinc yüzde lO'u geçı-ıw:ı::1elc üzoro :Jelodiye po.yı elclenir~) 

D- DoleJiyolorin Öz Gelir Ko.yno.klo.rı 

nJJelo<:.1iyelo.rin öz gelir l{o.yno.klc.rı ıı bnşlısı c.l tındo. 

toplo.J.ıl;ır~uz gelirlerin, boled.iyelorco to.h~:.kkuk ve to.hsil edi

len vay o. bel ediyolere o. it olo.n .resirı, ho.rç, :Jelli c;Llerler lco.r

şılı{). cı.lıno.n iştirak pnylnrı, bolodiyoco y0not ilen kD.ru:-ıllo.r 

gelirleri, belediye :mo.llo.rı gelirleri olc..rnk bir nyırıı:o. uygu

lo.nnbilir. 

n) Ro siLller, bolodiyolo.rin resi::ı rplirle.ri eso.s olo.ro.k 

Belo::.liye Gelirleri Yc,so.sındo. hülmo bo.(.;lo.nı:ııştır. Deleeliye öz 

Gelirleri içinde en Cnenli vorgi ko.pso.yo.n rosin.ler şu knleı:üe

ri k.:::.pso.:;::ınkto.dır; Det~o.rleı:ıe (şerefiye) .resni, tente vo siper 

rosı:ıi, ka.nto.r resni, ölçü ve tc..rtı o.l otlarinin r:ıuo.yene ve dr:L':l

ga. resmi, knyno.k sulc.rı resmi, hayva.n l~esin resı:ıi, topto.ncı 

ho.li rosr.1i, ho.yvo.n cı.lın sa.tıı:ı resni, tell$1lık rosı:ıi, tem1sle
r::ıe ve cı.ydınlo.tno. rosrıi, o.karyakı t istihso.l rosr.ıi, e{;lence ros

ı:ıi vo eliğer resimler. 

b) Delediyelerin ha.ç solirleri, yc:.pı ruhant vo denet

lone hn.rcı hafta to.tili ruhsat hnrcı, taşıt o..rnçlnrını işlet

me ve ot nnkli için varilecek ruhsat ho.rcı ve JiGer hnrçlar

clo.n ueycl::ı.no. golı:1okteclir. 

c) Harco.r:ıc.lnra. kcı.tılnn payları, 1Jolli hizmetlere ho.r-

cnnnn gielorlor ko.rşılığı olnrnk belde sakinlerinden a.lınnn 

kntıL.:1o. po.ylnrıJ.ır. Bunlar yol, kannlizcı.syon, su tesis gider

lerine lmtıl;::ıo. payı, ho.ri tn ve i;_ınr plo..n::ı.. giderlerine ka.tıl

no. pa.yı, yol, ko.i:ml bo c.loli ve di[;er po.yl.::ı.r. 

d) İşletrıo k2rlnrı, belodiyelcll--in yünottiği kuruın.lo.r-
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da.n oldo o ttib-i golirlerdir. Du.nla.r boluc.:iyonin, ha.sto.hnnc, 

itfa.iyc, ba.sınovi, fida.nlık, oto park~ vh' ~ibi yerlerden el

de ettiLi gelirlordir. 

e) JJolccliyc ı:ınlla.rı gelirleri bolo:liycnin w.ülldyatin

doki nenkul ve go.yrir.ıcnkul r:ıo.llo.rımn kiro.yo. vcrilr.ıcsinclen vo

yn sntıluo.sıncla.n elde edilen r;oli.rlcrcli.r. 

C- Ynrdınlnr 

Dolediyolere yo.p1lnn ynrclımlo.r, genel bütçeden ya.pı

la.n yo.rc:lımlo.r ve btı.l\:o.nlık ynrdıı:lln.rı olı:ıo.k üzere ikiye o.yrılo.

bilir~ 

1- Genel :3ütçalon Ynrdl.nlo.r 

Genel bütçeJan bclodiyolcre yo.pılo.n yo.rdıtlla.r 1 fonlo.~~ 

do.n yo..ro.ı .. lnnrıa. olo.m:ı.[.:;ı ka.lı:mmış borçla.no.:;.:myo.n bolcdiyolero p

rog.ra.ı.:ıd.n bulunan hiznotlorin ta.no.:mla.nr.ıo.sı O.LL:ı.cı ilc ya.pılmo.h;

tnJ.ı.r. Du yo..rdı:üılo.r planlı döncr.li..'l bo.şın(~~ı.n bu ycı..na. p.rogrnnlo.r

da.ki yo.tırıalo.rın gcrçekleşti.t>r:le zorunlulul;';undo.n dola.yJ. her 

yıl bUtçcde yer o.lmo.lctnclır • Bu ya.rcl.ır.üo.r 1962 yılJ.nclo. cl üşük 

bir tuta.rcla. iken 1970 lerde birkcı.ç ı:.lisli olr,ıuştur, 

2- İçişleri Do.ko.nlı6ı Yo.rclımlo.rı 

İçişleri D~ko.nlıcının bolcdiyelorc ynptığJ. ycrJırılnr 

üçe nyr:ı.lır. 

o.) Müşterek T.ı."o.fik ronunclo.n Ycı.rdı.:.ı 

Hazinece cı.lJ.no.n Motorlu Ko.rc. Tc.şJ.tlo.rı Vergisi ile 

tro.fik zo.bıtnsı.n.cn to.hsil eelilen cczcılQrın yJ.llık toplanı üze

rinden yüzde 19 'u :ı.:ıUşterck trafik fonwıc. o.yrılara.k, İller Do.n

lcas:ı.ndo. İçişlo.ri :Jo.lmnlığı heso.bınd.O. birikir. Du hesapten "T

rafik nevzuu ile ilgili hizı:1etlerini bizzo.t bo.şnrr:ıa. :i.nlG~n:ı. bu-



Y:ı.11n.r . . . . 
1962 

1963 

1965 

196E 

196.? 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

... 81 .. 

To.blo VIII .. .. . . .... 

Mikt_q,_r: (l}in TL) 

27.402 

20.000 

40.000 

56~500 

12~ l~OO 

95.000 

90.000 

127.100 

125.000 

243.500 

125-.100 

KAYNAK: Kuruluşundan Bugüne kc.c.1o..r İ1lo.r Do..nJ.\:nsı, I..nko.rn 1974, 
s.96'Jnn yo.rnrlo.nılmıştır. 

lnml.ya.n 11 belediyelere ve il özel id.o.rolori.rie bi.r 1\:m.ıisyon e

liyle ve İçişleri Dnka.nJ.nın onayı ilc yardım. yo.pılır(29). Uy
gulo.no.d.o., belcdiyolcx·in istekleri konisyoncln incelunerek kcro.
rn bo.~ıam~o.ktn ve İçişleri Bo.knnı ta.ro.fındnn onnylo.nnrnk dağı
tın yo.p:ı.lno.ktnc1ır. 

b) Yani Kurulo.n Belediyelere Yc.rd.ıu. 

Mrüiye Do..ko.nlığı bütçesinde yer c.lnn ıı:Jolo~:iyeler yn
pılo..ca.k ya.rJL:ı vo ödm:ıele~n isiı:ıli bölür.ı 1967 yılında. ııneledi-

.. - ... ~ ........ - . 
(29) 1963 to.rih vo 197 So.yıl:ı. Motorlu Ko.ro. To.şıtlo..rı Vergisi 

Ya.so.sı mcl.l1. 
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Tc.blo IX -- - ........... 

Müşturek Trafik 1'onun.1nn BoloJ.iyolcl"O Yc.p:ılnn Ycı..r\.l:trılnr 

Y:ı..l - ·--
1965 

1966 

196.{ 

1968 

1969 

1910 

1971 

1972 

1973 

1974 

Tahsis MiktnrJ. 

. . ......... 

.... ,. . . . ...., 

4·• 626~.388 

12;.200~000 

4:.841·;.000 

ı·5:.o66.ooö . . 

10.832.000. 

11.450.000 

9.029. 595 

9.301.780 

7.10).00Ö 

5.49i.ooö 

KAYNAK: Fnruk ÜLKÜER, ıınolcdiyclcre Yo.p:ı..lcı.n Yo.rJ:ıı:ıla.~c. İlişkin 
Yeni Gelişaolo.r ve Ka.rşJ.la.ş:ı.lo..n Zorlul:lurıı Iller vo 
TioloJiyeler Dergisi Mo.yıs 1975, a.285'den yo..rcı.rla.m.l
nışt:ı..r. 

yelere ya.rJJ.n11 o.dıylcı. İçişleri Dc.kanlıt;ı bütçesine o.kt~-ı..rJ.ln:ı.ş 

ve ilgili bölüne konan ödenekler bu bo.kc.nlJ.kço. belediyelere 

do.ğı t::ı.lma.yo. bo.şlmıu.ştır. İçişleri 3o.ko.nl:ı.Cı, bütçesine konu .. 

lo.n bcloc1iyelore yc.rcl:trJ. ödenoğinin c.lcı.i;ı tın cso.slo.r:ı.n:ı. göste

ren bir yönctı:ı.elik de yı:iprn.şt::ı.r. 

Du yönotmoliLO göre, yo.rd:ı.ndo.n so.doce sonucu nl:ı.nrıış 

son yıl kesin heso.plo.r:ı.nn göre gelirleri toplo.ı-::ı:ı. 200 bin liro.

nın o.l t:ı.ndo. ola.n belcc.1iye·ıe.r ya.ro.rla.n~'..bilı-:ıoktcdir. Uygulo.no.

c1o., isteği olup olno.dJ.ğ:ı.na. bo.kılı:ıo.ks:ı.z:ı.n, yeni kurula.n belo

diyelcre, hizr.ıet binnsl. yup:ı.lı:to.k üzere 25 bin TL. ycı.r:lın yo.

pılr.ıcı.kto.c.lır. DiLe.t' hel:' türlü yo.rdınlo.r.._lcı. do. r:ıikta..r 25 bin TL.· 
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olrıul~t cı.c.l:ı.r • 

Dolediye ynrd:ı.mlo.rı, bu şekilde to.nınlo..n:r:ıo.nns:ı.ncı. rn~ı.:ıen 

nslındn fon' c.lur .. Zira. fonun bütün czollil:lerine sahiptir •. · 

Zira. nynı şekilde beleeliye yo.rclJ.DL:ı.rJ., :;:;ıorke zi iclo..renin 

no.ho.lli ido.rolero yo.ptıcı knrş:ı.lıksJ.z vo belli bir hizmete ny

r:ı.lı:u.ş olmeyan gonol yo.riü.nılnr grubuna. .;Io.hildir. iıncnk, İçiş

leri Do.ko.nl:ı.ğı yo.rclıı::ün ilgili t::ıkclirini kullo.n:mo.sı s:ı.ro.s:ı.ndn 

uyo.co.c:ı. kurnllo.rJ. belli otuelc, yo.rd:unlo.rı bnş:ı.boşlukto.n lru.rtn

rıp, ·lisiplin o.l t:ı.no. o.lmo.lc ve. ~o.rdıalo.rı ya. tırıalo.ro. yönel tu ok 

o.mneı ile bir yönatıııolik yo.pınışt:ı.r ~ · 

Şehir sınırlo..r:ı. içinde to.rifolori belirli bütün ula.şJ.m 

a.ro.çlo.rının bilet bedellerine,. Do.knnlo.r Kurulu Ko.rnr:ı. ile yo.

pılo.co.k % 3' e ko.do.r zo.r:ı; geliri İçişleri =1nk:ı.nlığ:ı. enrine İller 

Do.nko.sına. yo.tırıl:ı.r ve bu pnrnlo.r kendi ihtiyo.çlo.rını so.ğln:m.n

ynn belediyelere (.ve köylere) yo..rcl:ı.ı:ı için l;:ullo.nıl:ı.r. 

D- Olnl1,nnüstü Golir-Dorçlo.nmo. (İstikro.z) 

1- Delediyelorin Do.rçlo.nm.o. Yotl~ileri 

Dele·:1iyelo.re, gerek beled.iye yo.so.s:ı. ve gerekse ba

zı özel yo.snla.rlcı. boleeliye hizmetlerinin gürüJ.rıesi için borç

lo..nr.ıo. yetkisi verilr.ıiştir. Deloc.liye ko.nunı.uıdn bcloJiyo bo.rç

lo.nno.ln.rınl.n nereden ve ne şekilde so.[;lnno.oa.t;J.no. nit bir kı

sı tlnmo. yoktur. ]Ju bo.kı:c.ıdan belEdiye J."J.eclisleri gerek Joğ.rudo.n 

doğruya. bo.nkc.lcı..rdo.n, gerekse to.hvil çıkcı.rtno.k suretiyle hnllcn 

m.ürcı.ono.t ederek borçlnnnbilirlar isa ele belediyelerin nnli du

rur_üo.rJ. bu şokilde bo.rçlnm:ınyc. uygnn oluo.dığındo.n belediyeler 

çoğunluklo. İller :Jcı.nknsındo.n borçlunncı.kto.uır. 

İller :Jc.nknsı, il özel ido.relori ile beleeliye ve köyle-
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Toblo X ........................ _,_ 
Muhtcı.ç Asker Ailelerine Ynrd.ım Fonundc-n Yc.pılnn Ynrdımla.r 

Yılln:r Ynrd~m f!o.Q:l.._o.ı:n.lTL2_ - ,.,.,._ 
1964 840.568 

1965 1 .. 075.2.3.3 

1966 JJ6,.89J 

1967 288.190 

1968 .321.858 

1969 118.174 

1970 4~'ı-2,,tJ7 

1971 162,~.357 

1972 77'.845 

1973 106.766 

1974 28.3 .ı~ı9 

Kı\.YNAK: }ı'o.ruk ÜLKÜER, n,.g~m, s. 285' don yo..ro..rlo.nılnJ.ştır. 

rin ve bu yönetir.ı1oı~in kurcı.cnklnrı bi.rlikler1e bu yönetinlero 

bnğlı, tüzel lcişiliği olo..n ya. da. olma.ynn vo nka.tua. bütçeli i

d.a.re n ve ku.ruı:.ılnrın ir:ıo.r işleri ile ile;ili konularda. ul;ro.şr.ıa.l\: 

ve bütün işlemlerinde özel hukuk hülcür:ıle.ri ile 4 759 sa.y:ı.lı yo.
sa.yc. bn[;l:ı. knh:ıo.k üzere kurulnn tüzel kişili[;e so.hip bir lruru

luştur~ Du bnnko. 19.33 yılında. kurula.n vo 12 yıllık ço.lışnıa.da. 

bulunun 15 nilyon lira. so~ınyeli DeleJiyo 3o.nknsın:ı.n yerini 

a.lrcuştır. 

~.3o.nlmnın 30 r.ıo.c.l~loden ibo..ret olo.n kuruluş ycı.so.sı, gmel bir 

bo.k:ı.şlo. c;özden geçirilecek olursn İller :3o.nlcnsı 1 nın şu kc.ro.k

terlo.ri to.şıı-.mkto. olduğu görülür: 
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n) Dolcl.liyele.ein, Özel İclo.rclorin vo Körlerin ve Yerel 

Yönetimlerin· kuro.cnld.o.r.:t birliklerle ;Junlo.ro. i>o.ğl"l. "ko.tr:ın büt

çeli idn.re 11 ve lcurunlo.r:ın ina.r işleri ile ilgili te şe b büsleri 

için krediler snf;lc.ycı.bilecek ve bu işleri ;:.1estekleyebileeek 

IJ.o.l i b ir kurı.ıı.ıı. r:1o y '-.lo.no. go t i.r;,:.w k, 

b) Yo.so.nın konusuna gi.ron te şokkül ve lcurumlcı.r:tn bo.yJ.n ... 

d:trl~lc işleri ilc il0ili yo.pcı.co.klo.r:t hor türlü tesis ve yo.p:t

lo.r ile bunl2.rın teknii! neznret vo denotlorr.-:looini c.l.c üzerine 

o.lı:ıo.k suretiyle to·knik elemo.n ve ir:ıkÔ:ıı.lo.r'-1ıin yokst-m bulu.l:l4\n 

bir çok 1Jelo-~liye, uz o ı i.:.la.re ve köylere :Ju toJ:"wıik yo.rch.ı:u ya

pa. bil oc ek bir teşekkUl ku.rr;ınk, 

e) Yerel yönotlıılerce yo.ptır~lno.sı olo.no.ks~z veya. toplu 

olo.ro.k yo.ptırılmns:tndo. fayda görülen tesis ve yo.p1ln.rL bizzat 

yo.pa.onk veyo. yönotir,ılerin yararın en uygun şekilde yapt:ı.rnro.k 

kendilerine teslir:ı. eclooek ve ico.bindo. b1..ınlo.r için lüzuı:ılu ~:ml

zeme, teçhizat, alet ve cihazlcı.rJ. yurt içinuen veyn yurt dışın
dan te~:ıin ederek idnrelorin l~ulla.nı:n.ns:ı.no. o.rz adecek 1)ir hizı;ıet 

kurumunu elde otı:ıok. 

Muo.>~ıele yo.pt:ı.[:;ı ıaüşte.rilerin özGllilde yo.so.da yo.zJ.lJ. yö

netiL"l ve kuı ... umlo..L"'dnn ibo..ret bulunması ve bunlo.ro. so.L_';lo.ncı.n kro

clilorde dahi henen yo.lnJ.z ba.nl-co.nl.n "i.:lo.r.ıe mcı.s.rnflnr:ı.no." veya. 

bo.ru~o. dJ.şındo. so.6lo.nnn ilave kaynaklar için öJcnek zar~~etin

do ko.Llıcı foiz ve dil;er nınsrafları knrş:ı.lo.ynco.}:: m.ikto.rdo. dü

şük bir fo.iz alını:ınsı ve nihayet ileride o.çıklo.no..co.L;:ı. üzere 

bo.ru~o. knrının hemen to.wo.m.:ı.nın yine bu iuo.rolerin çıko.rlcı.r:ı.no. 

intikal etmosi gibi hususlar İller JJnnkns:ı.nı bir knr kurm:ıu 
olmuktnn tru:w.rıen uzo.k tutnuştur. 

Yo.so., esas iti~o.~iyle İller JJo.nko.sının fo.o.liyotlerindon 

yo.ro.rlnno.cnk yerel va bölgesel yönetlıılori şöyle so.ynıştır: 

i- İl özel iJcı.relo~i 
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ii- Doloc.liyeler 

iii- KLy id.nreleri 

iv- Yukarıclo. üç :cıo.dzlede yazıl:ı. iclcı.rolorin lcu.ro.co.klarl. 

bi.rlildor . 

v- Du yönctiEılore bo.l;lı tüzel kişilil;i ho.iz olan veya 

olma.yan kntı:ın bütçeli ido.re ve lcu..rwıılnr. 

Do.nknnın Görev ve Yetkileri: 

- Şohi.r, ka.scı.bn ve köylerin kuruluş va liı.arı yolundaki 

plnn ve progrcnlo.rın gerçokleştirilnwsini üostekler;ıelc o.mncl.y

lo. bunlo.ro. kendi tüzücünde ya.zıll. esas ve şo.rtlo.rn G~re kredi 

so.l;la.mo.k. 

- 3611 so.yılı yo.so. hükümleri goçorlikte ko.lmo.lc şa.rtiyle 

bu ido.re ve kurwnlo.rın talepleri üzerine ho.rita, plan, proje, 

keşif ve etüdleri yo.pna.k veya. yo.ptırı:ınlc, yerel olnrok ynptı.rıl

ı:ıo.s:ı. olo.no.ksız tesis ve ynpılo.rın ba.nko. tcı..ro.f:ı.ndo.n ynpt:u-ılma.

sını sa.l,lo.ına.k. 

- Do.nko.do.n o.lınan kredilerle yapıla.n işlerelen 3611 sayı
lı ynso. ile yo.pım ve denetlemeleri :Do.yın,J:ı..rlık Bo.kanlı[;l..na. ve

rilenlor dışınclo. lmlcı.nların, isteme ·ve imlcnncı. gere fcnni nezo.

.ret ve \..lcnetlemolex·ini üzerine o.lmo.ıc. 

- Do.nko. yo.so.sının ı. mo.ddesindo gösterilen yönctiL1 ve ku

rurJlo.ra gorokli ola.co.k ao.kino., nletle.r ve odcvo.t, goreç ve· eş

ynda.n tenin ec.lobilecekle.rini bu ida..re ve kurunla.ro. sa.taak ve

ya. kira.ln;.:.ıcık. 

- 3u yönotim. ve kururaların !J.anku cı..ro.cılığı ile sigorta. 

ottir-ı::.ıek isteyecekleri raonkul ve ga.y.r:L:::ıenkul r:ıo.llnrı si13orto. 

cttirnek. 

- TüzüL;:nncle izin verilecek ))o.nka. işlerini yo.pmak-. 
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- Yuko.rıdcı. yo.zılı öc.levleri yapraa.k üzere her türlü U.J:"aç 

ve r.mlzcme te:;;lin ctr:ıek ve bu işlo.t' için gorol{;li tesisleri doğ

rudan Josruya veya ortaklık suretiyle vücuda gctirclek bu konu. 

dcı. ycı.pılcı.cnk işlere gerekli görülürse ortc-,klık etmek. 

Dunlo.rdo.n ayrı olcı.ro.k: 

i- Ortak iclo.rolori, nan ve hcso.lJıno. teknik oloı:ıcı.nlo.r 

yetiştirmek üzere to.le bo okutr.ıcı.[~o. ve yo. bo.ncı ülkele

re öğrenci veya sto.jyer gönde1~ıose ve bu o.landcı. ya

yınlar yo.pno.Ga yetkilidir. 

ii- İlgili balmnlık nüsaaJosi ve bo.nko.lo.r ko.nununa göre 

banka, çuba o.çı:ıo.co. ve gereken yerlerde nuhnbir bu

lundurmo.(:';o. yetkilidir. 

iii- Aço.cnğı krceliler iç in orta.k ic1o.rcler gelirlerinelen 

bir kısıııının vcyo. ta.no.ı:ıının üzerin.:::leki iı:ıt iycı.zla.rı

nı ve nenfno.tlnr:ını karşılık isteyebilir. 

iv- Ortak idarelerin bankaco. Ja(ı tıll.ıcı.kta olo.n gelir ve 

pnylo.rın borç ödenineeye kcı.do.r tutr:mkln yetkilL1ir. 

İller Dcı.nknsı Ayrıca 

n) 5237, 6802, 197 ve 202 so.yıll. ynso.lnr gere[:;ince, ner.:

kezi yönetin to.rnfınclo.n çeşitli vergilsr~en be"ıec.liys

ler ve il (,)zel idareler hisseleri olcı.ro.l{ İller 13o.nko.

sıno. yo.tırılo.n vergi paylarını nüfus eso.sıncı. göre bü
tün belediye ve il özel idareloı--ine dağı tır. :Ju pay

lur şunlardır: Gelir vergisinin yüzde 5 1 i, günrük ver

gisinin yüzde 15'i, ihcı.lclerden c.lıno.n yüzde 01-2,5 

belediye pnyı, o.knrynkıt istihsal vergisinin yüzde 8'i 

taşıt verGisinin yüzde ll'i, tekel r;ıcıddeleri istihsc.l 

verGisi gelir talliJ:i.ninin yüzde 2 1 sidir. 
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b) :Snnku, 5116 ve 5237 scı.yılJ. ya.so.J.n.i."la. ve yünet~:ıeli[;e 

göre işleı:ıel\:to olo.n belediyeler fonuna. nit işleı:lleri 

yürütür. 

c) Dnnlw, genel ~Jütço\.len beleJiyolc.re ynpılo.n ya.J:'d::ı.nlcıro 

nit hcı.rcnr.ın işlerini yürütı:ıekted.ir. 

d) 197 ve 202 so.yılı ynso.la.rlo., Mo.liye :Jo.ka.nlı(.ınclo.n ge
len pa.ylo.rlcı oluşan ve İçişleri Jo.knnlığl. carinda bu

lunnn (r:ıüşterck trnfik fonu) no. 2-i t işlemleri ya.pı;,ınk

t:tr. 

e) Do.nkn, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Yo.sa.s::ı.

nn göre, İller .Jnnknsındn toplannn turizr:ı. fonundan ü

zel ve tüzel kişilere, belediyelere, üzel ido.rolcre ve

rilen leredilere nit işlemleri yürütı:ıel~ted.ir. 

f) Jolediyelero tosliLı edilen su ve elektrik tesislerinin 

işletne ve 1x:ı.kl.nlnrıno. • kendi: örgüt vo.sı to.siyle ya.rd:ı.m

c~ olınnkto., ico.b::ı.ndn bunları Jenotlcınektedir. 

2- İller Dnnko.sınJ.n :Dolediyelere Y(_-:.ı."'c1::ı.:;,ıüı.rı 

n) Krceli Yc.rclınlo.rı 

Delediyeler, kendi yo.ptırclıkları veya. İller Do.rucn

sı o.rncıl:ı.[;ı ile tru:ıo.~:ılnnnnsınl. istedikleri kı::u;1u hiznetleri 

ile ilgili tesislerin yo.pıLıı için gerekli pnrndo.n kenJi istik

raz clurum.lo.rınn göre boı"'çlo.nnbilecekleri nikto..r:ı. bo.nlmJa.n bo.rç

lnnırlar. :Do.kiyesini İı:ınr ve İsıcnn :JnknnlJ.[;ı eı::ırincle olup İl

ler 3nnko.sınc1nki bir hesa.ptn toplo.nnn ~x:lediyole.r fonunclnn ta

lep e~1erler. 

:Jo.nko.dnn, herhnngi bir ko.ı:ıu tasisinin ynpJ.lmnsJ. için borç

lnnr.ıo.k isteyen belediye~ evveıa bir yo.zı ile lx:ınko.yo. bc.şvurur, 

bo.nl~o.nın ilgili servisleri bu :)elodiyonin no knclnr ve ko.ç se-
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ne v.:i.~~e ile borçlcı.no..bileoel;ini hesnp ettikton sonra boleeliye

ye ~)U hususu bildirir ve o.yrıccı. doldlU'no.lo.rı ve onnylo.yıp gön

der;.:ıclori için iki fornül yollar. :Ou foruLUlerden biri beledi

ye noclisinin, borçlo..n..":lo. senedini bele.~iyo o.dıno. reisin veya 

baçko. bi.risi.rıi.n ir.ızalauo.yo. yetkili kılın,.1ıLını ı3c:st eren karar 

örne{3iclir. 

İş, belediye ta.rafınc.1an ya.ptırılo.ccı.k ise, bnnkaca. beledi

yeye a.çılan bu krodinin 1 senedin ikinci rııo..ddesi hüJ:G-:ıüne göre, 

bir yıl içinde çekilr;ıeye bnşlamank suretiyle l<ull.:::ı.nılmış olma

sı gerekir. Üçüncü maddeye eörodo :)oloc1iyo bu krediJan dot,ru

doLruya p.:::ı.ro. çeker.Lız. Çekiliş istihko.k ro.porlarıno. ve te.:.1iye 

or:ıirlorine göre ilc;ililo.re yapılır. :J.olodiye bu kro'-.liyi hangi 

işi iç in cı.lmışsn o iş için kullana bili.r. Omlan 1Xı.şkcı. ~ür iş 

veya makso.da kullo.nmıo.z. 

İş, bo.nkacn yo.ptırılacak iso, açılan krceli bolodiyoyo 

gön,lerilı;ıez. Dölgece ho.zırlnrunış istihko.lc ro.porlo.rınn göre 

bo.nko..nın işi iho.le ettiği mütoo.hl:ıido C:do.nir. Dolecliyonin cari 

heso.bına bu rııikto..r ;Jorç kaydedilir. A ... "lco.k bolo-cliyenin bu kamu 

tesisinin 1)anko. to.rc.fındnn yaptırılo..bil:::-.;ıosi için, belediyenin 

bo.nlmyo. o.yrıcn yetki rJ.c.zbotnsı gönderme.si gerekir. 

b) Kredi Vo.rno Şo..rtları 

Ya.sn:nıııt banknya vergieli belcdiyale.re leredi sn~lcu:m.k 

görevi 1946 to.rihli İller 3nnknsı tüzül,ü ile şu şokilde dLze.rı

le.rıniştir. 

i- Do.nko.do..n istenecek kredilerin, bnnko.co. yapılıp Imar 
. " ve Isko.n :Jnko.nlıL;ı.nco. onano.co.k o..rıo. pro;:;rcw.:.ılo.ra vo yerin ihti-

yaç ve fo.yclo.la.rınn uygun şekilele ruoyclnru::ı. getirilecak iş ve te

sislcre o.it olması 

ii- Du krec.lile.r için bo.nlmyo. ko.rşılık gösterilmesi ve bu 
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lir. İmor pla.nıclcı. ı:ıevcutsa. yo.ptıran.k ~s1tedi[;i tesisin proje

sinin önceelen ho.zırlo..nı:ıış olrıınsı g~.kkj. 

Yo.pılo..rın inşo.sı için yino :Jolediyenin harito.sının ve i

nar planının daha. öneeden yo.pılmış olno.sı gerekir. :Jo.nka bu 

işleri kendisi ynpnco.ksn belediyeelen ken.Jisine yazı ile bnşvu.r

r.msını ister. :Jelo\liye.nin J.u.rı..u:;ıu :r:ıüsait iso bo.nkn işi yo.po.on

ğı yıl prog.ro.mıno. o.lır. 

d) :Snnko.nın Denet i.ı.il Hizmetleri Yo.rc.ı..ıı:u 

Yulco.rıclo. bo.hsedilc:n işleri beloJiye kendisi yo.ptı.rmo.k

to. ise yüklenicinin işi fon ve şaı..,tno.me hUlcfu."'llerine uygun ya

pıp yapım::ı.clıl;ının denetim.ini İller Danko.sından isteyebilir. Du 

takelirde banka. Emsro.fınn karşılık belirli bir ücret ko.rşıl·ıl;ın

clcı. işin ;:.leneti.ı.;ıini ilgili bölge nü.Jür1ü6U teknik eler:ıo.nla.rınn 

yaptırır (madde 7/c). 

E!.) Deleeliye Mallcı.rının Sigortalo.rıı:ıo.sı Yo.rdınu 

Deleeliye İller :Jo.nknsı o.ro.cılıG,ı ile her türlü rıenkul 

ve gnyriıne.nl{ul mo.llnı"ını sigorta ettirr_ıek isteye:üıir. Du to.k

clirde bo.nka bel eeliyenin belirttil,i :mo.llo.rını ( belee..1iye bino.sı, 

okul, çarşı•, hnl, ılıco., sinaBa bino.lnrı, otobüsler, itfaiye 

nro.bo.lo.rı vs). sigorta. ettirir. 

f) Personel :C(; i tini Yo.rdını 

Dnnka belediyenin elektrik ve iç:ı.ıesuyu tesislerinele 

çcı.lışo.n elomo.nlo.rı.n.ın işlctueyi iyi şokilde yü.rütebilnelori 

için teknik bil~ileı .. ini o.rtırı::ıo.k rankso..diyle 3 er aylık kurs

lar o.çr:ıo.ktadır. ~',y.rıco. beleeliye rJuhnsiplerin.in bilgilerini cı.r··•- · 

tınno.k o.r:ıo.cı ile do 2 şer aylık lcurslo..r o.çınaktadır. 
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g) Belediyeleı .. e lilo.lzeme Snğlo.runnsı Yc.rdJ.m 

İller Bnnknsı, yusanın yüklodiği görev ve tanıdığı 
yetkiye do.ya.narak (r:ındde 7/d) belediyenin istemi ve kendi ye
tenekleri ile sınırlı olnrnk bu yönetimlere gerekli olcn mo.ki
nn, nlet, ednvnt, gereç ve eşyadan temin edebildiklerini snt
ıno.ktn veyo. kirclD.llUl.kto.dır. 

3- İller Bnnknsı İle Olan Mnli İlişkiler 

İller Bo.nlmsının belediyelere bu l:::redi ve hizmet yo.r
dımlo.rı dışında o..yrıco. belediyelerle sıkı ilişkileride bulun
mnktadıro Bunlarıda o.çıklnynlım. 

Belediye gelirleri hakkındaki 5237 so.yılı ynsn ile 6802 
so.yıl:ı. gider vergisi ile 197 So.yılı Tnşıt Vergisi Ynso.s:ı.nın 
çeşitli hükümleri gereğince, devlet tnro.fından tahsil edilen 
bnz:ı. vergi ve resimlerin belirli bir kısmı belediyelere pay 

ola.rn.k nyrılmnktn ve İller Banl-cnsındo. topla.nmaktadır. Şöyle
ki: 

5237 sayılı ynso.nın ı. ma.ddesi gereğince, Mo.liye ta.ra.
fından tahsil edilen gelir vergisinin 'f~ 5' i belediye payı o
larak o.yrılmnktn ve bunlar Defterdnrlıklnr, Mnlso.ndıklnrı va
Y n S o.y.ı:nruıl ıkl a.r t o.r o.fında.n, 

Aynı yasanın 2. mo.ddesi gereğince ho.zine n~~ınn gümrük 
idaresince tnhsil edilen giiro.rük resimlerinin% 15' i beledi
ye payı olo.ro.k, gümrük da.ireleri to.rnfındnn, 

Aynı ynsnnın 3. mo.ddesi uyarınca Devlet ndıno. Tekel Ge
nel Müdürlüğünce tahsil edilen tekel maddeleri istihso.l ver
gisinin% 2'si belediye po.yı olo.ro.k hGr o.y Tekel Genel Müdür-
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lı.LTINCI j30LÜM 

TÜRKİYE' DE ~lELEDİYE l'İNLJ:JSivllı.HLTUf YENİDEH 

DÜZEHLEUlvlESi KOHUSUND.iJ(İ GÖRÜŞLER 

~ub~n Türkiyo'uo beleuiyeler, 46 ynsınQuki 1580 Sc.y~lı 

JJolecliyeler Ycı.sas:ı. ve 29 yo.ş~nclo.ki 5237 Sr::!.yılı Dolediye Gelir

leri YJsa.sı ilc günün hızlcı. gelişen ve ;yUyük ülçüc.le cle[;işen 

şnrtlo.rınn a.ynk uyclur:.·.ınk ço.bo.s~ içinc.loc.li.r. 

JJüyülc şehir ;)ol ediyolerinin mo.li buncı.lJ.Lllnr:ı., her ı:;ün bo.

Sl.n o.rgo.nlo.rınd.o. yer o.lo.n güncel bir l:onu ho.line g elıJ.iştir. 

Belediye işçilerinin, r::ı.emurlcı.r~n~n c1ircnişi, cı.çlık grevi yo.pa.n 

belediye bo.şl:o.nlo.r:t bu buna.lın:ı. belgeleyen kanı tl.o.rdır. Ort o

ye. çıknn bu buncı.lır.ı, o.slJ.nclo. uzun yıllardır süregelen bir so

runun üzel siya.snl nedenlerle su yüzüne çı.kmnSlld.ı»•(l). A.nccı.k, 

buc;ün Türkiye' de belo\.liyelerin geli.r soı.""unlnrını belediyel or 

ile nerkezi yönetin o.rcı.sıncln bir politil: ço.tışmn olo.rc.k to.n:ı.m

lc.yıp çözüm nro.mo.k ynn~ltıcı olo.co.kt:ı.r. 

5237 Srı.y~lı ~3üle -~iye GolirlGri Ynso.s~n~n uygulo.mo.yo. ko

nu..lducu 19·t9 lo.rdo. Türkiye' c.leki nevout belec.liye so.y~sı 583 ol

r.ınsıno. ko.rş~lık 1976 y~l~nc1:::ı. bu so.yı 1689 'n yüksolrıiştir. 19,1-9 

yılın dn Jıole'-1iyo bütçeleri topln.:o. yo.klcui?~k 96 milyon lira. ol

r:ıo.sıno. karşılık 1975 'do bu tuto.r 10 nilyc.r lira clolc.yınd.ndır ... 
Geçmiş yıllo.rn oı-·cı.nlc belediye celirlerindo nominc..l bir o.rtış 

vnrd~r, reel biı" o.rt~ş olmnı::uştıl". Dol::-.yısJ. ile 8olec1iyeler 

coçmişe oranla. pcırc.so.l olnra.k Üo.hn güçsüzdürler( 2). 

(1) İ~ TEKE~İ.- Y. ~DLOKSUZ,_ 11 D?lediyo So.runlnrı 1', luJno İcı..nre
sı Dergıs~, Ho.zırnn 197b, Cılt 2, Sc.yı 9 s.3. 

( 2) Nuri TORTOP1 
11 :Jolodiyoloı"in Çıkma.sını Çözmek İçin11 Milli

yat C.~zet.eaı 22 Ağustos, 1976 tnrihli nüshns~. 
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Tc.blo XI 
.,.... ... > ......... 

Dolec.liye Gelirleri İla Ko..ınu Gelirleri Kcı.rşl.lc.ştıl."i.~.ıa.sı 

Ko.nu Dolediye :!.1el.Gel/Knnu Gol~ 

Yillo..r Gelirleri İndeks Gelirleri İndeks % olo.ro.k 
... -. •=t -- • -- -· • u ..._ • ·- ..._.... ..il ........ ... 

1962 9.314.5 100 911.9 100 9.7 

1963 11.938.5 128.17 928.7 101.81 7.7 

~964 12.582.3 135.oa 1.025.9 112.5o a.1 

1965. 13.587.9 145.88 1.156.4 126.81 8.5 

1966. 16.557.'5 177.76 1.402.7 153.82 8.4 

1967 20.)86.6 218.87 1.487.2 163.03 1.15 

1968 20.630.2 221.4a 1.683.7 184.64 8.1 

1969 2).560.9 252.)5 2.438.) 267.39 10.3 

1970. 33.120.2 355.58 2.785.9 305.50 8.4 

1971 :.~0.632.7 1ı36.23 ).618.0 396.75 8.9 

1972 50.952.1 547.02 4.)00.5 471.60 8.4 

KAYNAX: DİE. ·1975 Türkiye· İstatistik Yıllığı, Maliye Dc.ka.nlı
(;ı. Gelirler Genel MJ. n:.Jütçc Gelirleri YıllıL;l. 197V', 
Içişleri ::.k:.kctnll.GJ. Mı::tlıa.lli Icla.relo.r Gonel Mcl. "Molıı:ı.l-
1i Ida.reloriı:üz Ile Ileili 3o.zl. Gonel ve So.y:ı.snl :Dil-
giler11 don ynrnrlo.nılmıştl.r. · 

ka.:o.u gelirlerindaki nrtl.ş, yeni lmyno.klo.rl.n bulunnın sı veya. 

E1ovout l{c.ynnklo.rın etl~in bi.r biçiı:ıc;le kullo.nılmnsındo.n ileri 

gelı:ıektedir. JJelo,_liye gelirlerinde hJ.zlı :)ir o.rt1.şı snğlo.yo.co.k 

Gsneklil;in bulUlli.:ı.:::ıno.sı bu o.znll.şa. yol o.çruştJ.r. Ni to kin bele

diye giderleri geonotrik diziye gö.re çol;o.lclıl;J. h::ı.lcle, gelirle

ri nri tnetik bir dizi ile a..rtninl~tc.c.h.r ~~le nil e bilir. 

Der:ıogrnfilc o.nlo.udn h.J,.zlı şehirleşaokte olo.n Türkiye' de 
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.. §.. e)si .. J:. .:t _. 
Dolo.:.liy'olor Nüf'usu Yüz;.1esin~~loki Art:ı.ş Iü:.'.rş:i.sJ.nda. 

l3olodiye Gclirl<n'i YüzJ.csinirt Dul,işini 

GRAFiK: 1 

ıx:;, ji :it:ı nük>. , :_!zdeündeki artış 

kar: ;_ ıda 
1654 

1 
belediye gelirler iüzdesinin deQişimi 1 

b<·•ediye SOY''' \ 1 
1301 
ll 

ı /ı 

- - L -- - - -;~;;_y/_ -: -.. -. 
/ 1 l. 

1 ı 809/ 1 \ 
ı ı /~1. ı.· 

/ 2ooo d~>f\ buyuk 
1 628/ n-.eoı,ezle< nl.j 

583 ,.,.- ·l /..> 1 ~·.'.' nutusv 

549 -~-' • 1 l 
505 -- ' 

--- __.!.."-· ı ı ı ~ ...... ~-·-·· beledıyegı/ 
jltamu geht~" 

192'1 ;~( 

1 

·: ıL 

Kiı.YliJ'AK: İ. TEKELİ - Y. GÜLÖKSÜZ, a..g.n. s.l6.dan yararlanıl
m::ı.ştJ.r. 

tüm belediyeler nüfusu hesa.bn k::ıtıla.cnk ~.,ılursn, şehirli nüfus 

oranının yüzde 5Qtyi buld.ul;u söylenebilir. Yerel yönotir:üer 

içerisinde en c:.G;ır yükün belediyeler üzoı~ine yüklennesi yanın

da. bu yönetirllerin gelir ka.yna.kla.r~nın, çoğunlukla devlot ge
liri ho..line: gelnesi ve bu gelirlerden yerel yünetli:ılere veri

len pnylo.rın ;,:w.rlcozi istek vo irn.J.esine bıruk:ı.lnc.sı belediye

ler için ~yrJ. bir deznvnntnj haline g olmiştir. 
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':Co. blo X! I . . . ·- ..... 
Tieleuiye Geli~lerinin Yerel Y0nctiL1 Gelirleri İçindeki Yeri 

:Belediye 

Yı.llo..r Mikto..r İndeks 
_.. r • • ,. W' • ..... , _. _.,.._, ·- • . 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

911.9 100 

928.7 101.8 

1.·025.9 112.5 

1.156.4 126-8 

1.402.7 153.-8 

1.-683.·7 18:'!-.6 

2.,1-38.·3.. 267.3 

2.785.-9 .305.5 

.3.618.0 396.7 

4 • .300.-5 -1-71.6 

Yerel Yönetin 

Hikto..r İndeks ........ ... 
1 • .311.9 100 

1.324.4 100.95 

1.9)1.3 147.21 

2.07L"r.l 158.09 

2.583·9 196.-95 

.3.033.1 231.19 

). 693 .ı. 281.50 

3. 71,:~ .4 28.3.13 

4~708.8. 359.92 

5.624.9 428.75 

:Jeloc1iye/Yerel yc.;notli.1 

% olnro.k .. ..-...... . . 
69.5 

70.1 

53.1 

55.-7 

56.1 

57.5 

55.5 

66.0 

15.0 

76.8 

76.6 ..... 
KJ;.YIJAK: 1960-196/]. Yıllnr:.ı., DİE, JJütço ye ke.s.in .he.sap·lAr~~- il' · 

özel idnı."olori ve belediyeler, 196"~-1Sl72 .Yı.Llnrı DIE 
Türkiye ist~:üisti~ yıllıl;J. 1972-1973 ve Içişleri Dn
~nnlı[;ı, Mo.lıo.+li ~c.lo.roler Genel Ji/Iü._lürlü[,ü nMo.ho.lli 
Idareleriniz Ilc Ilgili :J.:ı.zJ. Genel ve So.yıso.l :Bilgi
ler", A.rı...ko.ro. 1972 'elen ynrnrlo.nılr.n.ştır. 

Do.hn öncede değincli{;imiz gibi merkazi yönetiılı balediyele

re diledi~ince ko.yno.k bl.rnkrııo.ktr:., bu genDilikle yeterli olmn

mo.ktc.Jır •. Gel~r knynnğ:ı. yetersiz vo i_;C:.rcvleri ile deneeli ol

rr:ı.nynn belediyelerin Eıo.li düzeninele mevcut o.ksnklıklo.rın gide

rilr:.ıesi; r.1erl(ezi yönetin il o beleuiyelc.ra o.ro.s:ı.ndo. bir ynnclo.n 

hizmetlerin ve clolc.yısı ilo bunlo..rın yo.ro.ttı[;ı giderlerin, eli

ğer ynnda.n bu giderleri karşJ.lo.yo.n gelirlerin belli e.so.slo..r 
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içinde ve sistemli :Jiı:a biçim1..1e bölüştürülmesi gerekı:ıektodir. 

Deleliyelerin gelir yetersiziiLi içinQe ~ulundlu~lnrı ~i

lincli[;ine ,göre yönetll.ılernro.sJ. d.o.{1ı tınund.cı. yeni prensipierin 

ko.bulü serekınektedi.r: Delediyelerin finc..::ısm.c.nJ.nclo. sistem öne

risi geti.r'r.ıeden önce ı:ıevcut belediye c;eli.ı" sisteı:üni tnrtışnak 

lmnıınızcn yararlı olc.ccı.ktır. 

2• Pc.ylnra. İlişkin Sorunlar 

Toplu.ı':lsnl vG ko.r:ıuso.l görev yc.po.n b.:ıle•~Liyelerin .§3lirle

ri .:::.rnsınclcı. en önemli lmynnk görünüill.ünc.lG olo.n ve gerek Deledi

yeler Yasasi'nu gerek czal yc.scı.lnro. göre DGvlet gelirierinden 

c.yı"J.lnn pnylnr:ı. dcı.hc. cnceki bölümlerde kıso.cn incele::.lik. Pny

lcı.ro. ilişkin sorunlo.r bnşl:ı.t;ı cı.l tındn inceleyeceğimiz konu il

gili yo.scı.lnra göre ~_)ele eliyelerin yo.rcı.rlc-~nJ.ıl';J. pnylo.rın clntf;ı tı

mı ve belediyelere. yo.pılnn öcle~ıelerle ilgilidir. 

Pn;y' nyrılrımsJ. morkezi hükUmet ile yerel yönetL.":ller n.ro.

sındnki mc.li ilişkinin en öneL'lli konusunu ka.psnm.nlcto. ve çeşit
l i sorunları i)ünyesinde toplo.ı.""D.o.kto.cl:ı.r. 

Devlet gelirle.ı."inden nyrılnn po.ylo.r :Jilindil;i gibi üç 

şokilde belediyelere intikal etmektedir. Po.ylo.r; 

1- Tahsil duirosi veya vergi dairesi to.rnfınJnn ilgili 

belodiyeyo doLrudan doGruyu yntırılmnktndır. Dunun 
ölmeL;ini e:.:üuk vergisinde gön~ıel::t oy iz. 

2- lcy-rılo.n po.yla.r İller :Danlcnsıno. gl.:ncleriliıekte ve İller

Danımsı o..rncılığ:ı. ile JJelecliyolere e,1nl;ı tılnc:ı.kto.d.ır. 

3- Genel Bütçeye, ny.rılo.cnk pay ko..rçılıG,ı to.hsiso.t kon

m.nk suretiyle İller Dna~nsı o..ro.cılıGı ile gönderil

Eıektel..lir. 
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İLLER BANKASIWD.A TOPkı.NAN ~.JLEDİYE GELİRLERİ:LÜN YILLiı.RA GÔHE D.i .. GIIJIIvii 

YILLAR fEJ5~ DELLlı.LİYE Glu.TR •. iC GELİR AKARYAKIT TRAFİK-YOL TOPLAM __ .....__ 
--~ "''-' _,....._ -------- ---~---.. -- --~- ----------- ~-----....-......- .. ......-:.--.-..... ---...... =><-=--o,. .... -...-. 

1966 33.893 1.069 2.03 • .g.oı 185.535 18.002 4.677 446.579 

1967 38.578 1.672 209. 51!0 
• 

246.279 20.038 5.010 521.119 

1968 . so.ooo 1 .. 288 206 .. ô66 275.610 ·15.507 3.855 552.929 

1969 11.699 .. · 763 167. +46 317.348 7.961 2.499 507.719 

1970 1.666 1.192 17 3,.1:-46 378.557 11.466 3.292 569.621 .. 

l971 15.636 l.ô97 2)5 .• 726 561.199 14.835 4.107 893.203 

1972 9.450 1.41~ 311.829 682.287 12.361 3.700 1.021.049 

1973 8.250 . 1.270 366.504 894.378 11.550 3.300 1,.285 .• 252 
1974 7.900 938 !79.640 1.221.842: 11.060 3'.160 1 o 72LJ.'. 542 
1975 33.926 1.707 708.570 1.842.074 48.197 14.270 2.648.745 

... 
._,......_, '-~---· - .. _.., . .....,__ .. _~--~._.~ .... -·--'"" --- .. -- ....... .._ ... , .. ·--~----~--~· ..... . ..........,.._ .......... _~ 

~, . ..._ ........ ~-~ .. __,..,.~ ..... -~. ~-. > • ~ .......... 

.2u~oaaı: J. :o.:. 0.1a. 3 .ı%2 •. 1.1..2 "·~0.5.ll4 l70.9Sl 47 ..• 872) lQAl70,.762 
··: ·~.' • : • . 'li . 

..___.,_ __ ____,. .... ....-~.....-.-.- --~->--"--~-2,.._ ..... --~---~ -·-·· -· ..... ----- .......... ,_..._ _____ ...:..-... ------.:'..._..;__....._ __ ~--- -· ~~,_____ --... --~~ ... __., -------~....... ~ .... ...,_ -. -- ._ ___ ......,. .... ........... , .. •. c:·= ,.___ --~ ___ _. . ,._,__...,~ -·· ---·-· .--. ............... - ·~· ... _ _. __ .....__.__ --. ........ _.~ 

Kaynak : İller Baakası Genel lVlüdL·füt'iürı,;.en 

Kişisel ilişkilerimiz aonuc ..... sa~laru: ışt1r. 

---.1 
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a..ı."'aşt:ı.r-illUd.a, merkezi hl.ikünwtte.n be].ecliyelo.ı."'e gider po.ylardaki 
nokso.nl:ı.k, 125 milyon lira olarak sapto.nm:ı.şt:ı.r(7). Ayrıea, Dev
let genel bütçeye po.ylar için olcsil';: ödenek koyar. ·Di{Ser taraf
tan genel bütçeden yapt:ı.sı yardımlar la, ·vo-L"' ilmesi gerelcen ka

nuni payların üstünde bir miktar:ı. da boleuiyelero vermektedir(8). 
Araştırmada 1967 yil:ı. için el\:sik ödenek tutarl. 100 milyon li• 
ra dolayındadır • 

. Bugün küçük bir yo.tır:ı.m yd.pmak için yo.rd:ı.m isteyen kamu 
kuruluşları haline gelen belouiyelerc, yasalarla hülane bo.ğlnn

mış kanuni.paylo.rın verilmesi bu durumu bir dereceye kadar hn
fifletecektir( 9 )-. 6802 sa.y:ı.l:ı. ya so. uyo.ı":ı.nca alınan almryakıt 

istihsal vergisi ho.sılo.tındo.n belecliyelc.re, 1968-1.974 yılları 
a.ro.sınd.a a.yrılmc.sı sereke.tı, fiilen ayrılan payları büyük fark
lılık gösterL1ektedir. Yaso.n:ı.n sayıların ifadesi dur~uuu daha 
açıklıkla ortsya koyo.co.ktır. 

1968-1974 yılları o.rasında örnek olo.rak o.ld:ı.~:ı.~z, o.kar
yo.kı t istihsal veresisi ho.sılatınd.an belediyelere cı.yrılo.n pay

ların tahmini ve fiili tutarlar::ı. arusındo.ki açık bir farklılık 
mevcuttur. Son beg yıldan bu yana, 6802 s::..ı.yılı yasa gereği. ·T~ · 
kel mnddelerinden cı.l::ı.nnn istihsal vergisinin tahmini hasılnt:ı.
nl.n yüzde 2tsi, AkarynkJ.ttan o.lınan istihsal vergisi to.llıuini 
hnsıla.tının yüzde 8' i yasal olanlar ölç'Lisünde değil, bütçeye 
konulan ödenekler ölçüsünde do.6ıtılmaktc.c1ır. Bu tür mali trans
ferler Maliye Bnkc:ı.nlı~ı bütçesinin 930 nolu bölümünde (Alt prog-

( 7) Teaman YAY:j:N, Me,r'l<::ezi Hükümet İle H:'.hcüli İda.reler Arasın;_ 
dc.ki :tvhli Ilişkiler, Ankara. 1971• 

(8) Nurnan ÖZSOY, "Maliye Bak:ı.nlı6:ı. Açısından Belediye Gelirle"':' 
ri" T. Belediyecilik Derneği, Belueliye Geli.rle.ri Semineri 
Anka.ra 1972. 

( 9) li,o.ruk lJLKÜER, 11 Belediyelere .Yapılo.n Yardıı~ara İlişkin Ye
ni Gelişmeler ve Ko.rşılctşılan Zorluklar11 Iller ve Beleeliye
ler Dergisi, Mayıs 1975, Si277. 



- 106 ..... 

Bakanl~ğ~ emrine nçıLnış hesaba yntırıl~r. 

Tablo JCV 
...,....__. . • te -

Müşterek Trnfilc Ponundan Belediyelere 

Ynpl.lnn Fiili Ynrd1ID.Tuta.rln.rJ. (Bin TL) 

• • .. ..- ..... t' • -- ....... --.- ..... . .. ... ._...,_._.., ____ .. ---·-··-·-·-----------·-=-·--·-·-·--.... -... ----
Bütçeye Konulun 

!?-.!.~ ,T.~~~i;. f5~..;_;l._.:if' ....... __ • ...,.. --·-·-·.._. ........ ........,..gb:.o_r_e_ı~-e~n-· ___ __,__.."~----f_i....,i). ___ a,E_.,._n_.;r.....,r_ı..,. ı_ ... a._!J. ___ _ 
1968 65.000 7.150 . 3.856 
1969 
1970 
1971 
1972 
1913 
1974 
...... :1' .. ,. •• 

112.000 
167.000 
115.000 
ıes..ooo 

175 •. 000 
. :i~·ooo __ 
a..g.lt:.' 

12.320 2.500. 
18.370 3.292 
12.650 4.l07 
20.350 3.700 
19.250 ).300 

· ~· .i~•l .. q~. . • .. J._.J.~O ~ ~ . 

Diğer tarnftun 197 sayı~ı yasanın öngördüğü yardımın e
sns:ı. İçişleı'i Bnkc.nlığınl.n nMüştal'ek T.rc.fik Fonu Tahsis Yönet
meliği'' ile belirlemnişti.r(lO) • Yönetmeliğin nmaei balediye ve 
il özel'J.dnrele.rinin bnşn.rmo olo.nnğı bulrurı.a.d~klo.r:t. trafik ko
nusu ile ilgili hizmetlerih yo.p:ı.lmosı için, bir p.rogra:nl-·içeri
sinda bu idarele.re yn.rdımdo. bulUnıno.k suretiyle oillnl:'l. dastakle~ · 

mcktir. Trafik Fonunun y~llar itibariyle gelir toplomln~ı göz
önüne al:ı.ndığındn, ay.rılmns:ı goreka·nıo, ·fiilen nyr:ı.la.n pay a

rasl.ndnki farklılık gittikçe u.rtmnlctndi.r. Devlet bir yandon 
dolaylı yolların belediyelere bazı ödemelerde bulunurken, di
ğar yondan ynsnlbr:ı.n öngördüğü.yükümlülüklerini yerine getir
meyen da.vro.nışlarn düşmektedir..· 

3- İllo:r Bo....rıkc.Sl. ve Fonlara İlişkin Sorunlur 

Belodiyela.r' fonuıı.iin 1.i.ygulanmnyn bo.şlo.ndığJ. 1947 y:ı.lın 
..... ..... • • ... ı 

(10) 13.10.1966 gün 12425 sayıli Resmi Go.zote ayrıan bu yöne.t
meliği.n teknik esnsln.rı için blcz: 13.10.1066 ve 12431 so.- · 
yılı Resmi Guzete •· ' 
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dan 1965 yıllna kadar geçen dönem içerisinde İller Banlms::ı.nda 
topla..n.nn.ş olo.n fon hesnbl..ndn ba.knn-i::ı.kçn ynpl.lnıı tnhsis topla. .. 
nu 1.129 milton lirnyı geçmiş.til:'. Y:ı.llnr itibariyle ynp:ı.lo.n 
tahsisler tablodn görüldübYii üzere devo.ml:I. n:rt:ı.ş göstermektedir. 
Yapılun ödemelerde ise en yültsek tutarl. elektrifikasyon ile 
harcamalar, onu izleyen su tesisleri ile ilgili hnrcnmnln~ al• 
makto.dır. 

Ya.rd~ kalemlerindeki artış ile yapılan tutarları aras~ 
daki ilişkiler birlikte ele alınıp incelendiğinde bunlar a..ra~ 
sındn doğru ornntıl::ı. bir korelasyon olduğu görülmektedir .• Bu
nunla birlikte Belediyeler Fonunda yıllur itibariyle yapılan 
ölçüsüz, prensipsiz tahsisler ve ödemel:arle fonun geliri ve 

,gideri arnsındnki dengenin bozulmasına. yol açın1ş ve dengeni.ıı 
snğlnn.mo.sı güölük ynra.tmıştır. Yine zOJno.n içinde belediye sn
y:ı.sı.hdaki artışlar, fon yardımından yo.ra.rln.nınak için köylerin 
ve mu4nllelerin birleşerek belediye ~ınları, fon yardımından 
yo.rarlo.nılo.co.k miktarın dağılmasına neden olmuştur. 

Bugün 1669 olan belediye sny~aı önfunüzdeki yıllarda daha 
da artma eğilimi.ndcdir. 1975 yılı nüfus sny:ı..m:ı. dolayı·s:ı. ile, 
nüfusu ·2~1 geç.en 40o" dolayındaki yani köylerin belediye ol
mO: ·istel\..ı..d.t>.'. de önilı-nüzdeki yıllarda gerçekleştiği tD!kdirde, 

·· 1980 yıll.na kadar Türl{iye 'de bel ediyolerin sayısl. 2000 1 i geç e

. oekt,i.r( ll) • 

Nüfus sayımına yakın dönemlerde nüfusu 50.binin üzerine 
ç~kn<lo.ğ:ı. kesin olara.k bilinen belediyelere, nüfus sayım:ı.ndu.n 

önce politik nedenlerle ve politik baskı sonuou yüksek tahsis
lar yapılınıştır(l2). Bu nedenle belediyeler fonundan belediye-

•· 

· lere ya.pılo.cak yardım yönetmeliğinde tahsislerin ynpılış:ı.nda 
ve harcanmasında politik etkiyi en o.za indirecek değişiklikle-

(ll)· ''Belediyelerin Çıkmasını Çözmek İçin11 Milliyet Gazetesi 
22 Ağustos 1976, tarihli nüshnsı. 

(12} Fehmi .. YAVUZ, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlen
mesi Uzerine Bir Araştırma, An.kcı.rn 1966, s .• 77. 
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Tablo XVI 

Belediyeler Ortak Fonundan YapılRn Tn~sialerle Fiili Ödemelerin ve Tahsis Bakiyelerinin Yıllara Göre 
Seyri (Bin TL) 

X ~::.:::;.;ıl:;.::ar-;:;... 
1947;...1965 

1966 

-1967 

1968 

1969 

1970 

'19?1 

.. 1972 

1973 

1974 

1975 

Bakanl~kça Yap~lan Tahsislar 

Yıllık.·Mik. --1;129.001 

87.498 

95.898 

181.991 

16.3.800 

26.758 

55.378 

105.749 

177~311 

65.477 

291.276 

İ,E.t '!!...~dfl-.~ ~~il!. Mik. 
176.095 ·--- - 952~906 

4.987 

19.799 

ı.soo 

ı.ooo 

636 

12.834 

1.642 

ı.o4o 

soo 
651 

--....,....~ 

82;510 

r/6.098 

180 •. 491 

162.799 

26".122 

42.543 

104.107 

176.271 

64.677 

2~0.624 

Ödemeler 

Su. . Elektrik 
---~-- .. . ..... 
38~.746 4~0.037 

34.649 37.538 

30.J79 54.691 

42.861 90.631 

45.146. 86.781 

--~i 16.6~0 
12.447 9.472 

27.727 32.634 

47.378 60.805 

10.209 11.281 

1.798 123.957 

Di~~ı; İ~~· 
62.494 

13.317 85.505 

17.019 102.090 

24.057 157.550 

22.513 154.442 

19 • .338 46.t. 523 

15.067 36.987 

24.721 84.483 

43.585 151.769 

54.553 76.044 

70.668 195~82~ 

TOPLAM: 2.J.ŞO.t4;! 220.990 2.159.152 64.3.868 9lJ •. ~~3 16~·137 . ........ -·-_...__- ----~----

KAYl\l"AK: İller Bankası Genel Müdü.ı."lÜ~ıinden Kişisel İlişkileri:i1iız Sonucu Sağlanmıştır. 

Ertesi Yıla ııev.re~ .· 
·eden / 

Tahsis Bakiyesi ·· 
~---.k -~-.. 

96.626 

93~632 

67.640 

90.5'81 

98.938 

81.537 

87.093 

106;'716 

131.219 

119.852 . 
214.652 
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rin günün koşull::;.rınn uygun bi.r şekilde ynp:ı.lmns::ı. görüşümüz

ce uygun olur kan:ı.sındnyJ.z. 

Yuknr:ı.do. belirttiğiı-niz gibi beled·iyeler İller Bankası 
yıllık progra.mlarınn giren tesislerini finnn~o ede~~lmek i
çin İller Bcnknsı tüzüğünün tanıdığı sınıra kadar bnnk~a 
borçlnrunalo.rı sağlmno.ktadır. Yntırımlar için finnnsmn.n at:ı.
ğı ko.ldığı takdirde söz konusu yatırım, içmesuyu, lmno.lizas
yon, mezbaha, elektril{ proje fonuna başvuru.lmn.ktadJ.r. Bu fo.n

lar biraz önce değindiği..-niz gibi 20 yıl vadeli olup nüfus e
sasına göre da~ılmaktadı.r. 

Devlet gelirlerinden ayrılan ve İlle.r Bankası a.racı·l:ı.ğı 

ile da€;ı t:ı.lan boludiye payları adalets,iz bir tutum içindedir. 
Yürürlükte olan yo.E?nlar bu pa.yla.rJ.n en son nüfus miktarına gö
re dağıtınunı gerekti.rnıektedir .. Yürürlükte bulunnn yasnlar u
yo.rınoo. belediyelerin adi g~lirleri ta.hsilo.t:ı.ndan fert başına. 

5 lira düşen belodiyelerle, fert başına. 420-430 lira gelir tah-
.· 

sılat:ı. düşen belediyelere de o.ynı yo.rd:u:1 yapılmıştır. Bu. tip 
bir uygulamanın sosyal o.dnlet ilkeleriyle bağdaşmadığı nçık
çn görülen bir gerçektir. Dolayısı ile İller Bankas~nın yar
d:ı.mları belediyeler için devanılJ. nitelikte bir gelir ko.ynağJ. 

... ·. 
olmakta. ve belediye o.çıklc:ı:rım kıSLU olc.ı"nk ko.prulıakto.dır. 

Diğer tarnftan İller Bnnk:ası hizmet y::ı.lı başında kendi 
yatırım progranu için belirli bir mikto.rdn ödenek tanhüdü nl
ıncı.ktadı.r. Genellikle y:ı.l içinue ödenek gecilcmekte ve İller 
Bnnkc:.sı, elinin nltındc.ki ho.zJ.r kaynağa., Devlet gelirlerinin 
belediyelere ve ozol idarelerine ayrılıpta bankaya yatJ.rmış 
olduğu po.rnl.cı.ra bo.şvurnınk zorunluluğunu duynıo.ktadır(l3). Bo..iı

kan:ı.n kendi borç ve tnnhütlerini belediyelere ait parnlardan 

(13) Teomnn YAYIN, 11Mcı.ho.lli İda.relerin Fino.nsmo.nında Sistem 
Değişiklil;i 11 ESADER, Ocak 1975/l Eskişehir 1975, s.l04. 
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Ödemek zorundcı. kO.ll:1c.1.SJ.110.' k::ı.rşı, 5237 sayılı yasanın 42. VG 

6802 sny:ı.lı ynso.n.u 66. nıcı.ddesinde öngörülen ınüeyyideler iş

lenediğinden, belediyeler herhangi biı ... işle:uı yo.pmo.ı~ıa.lcti:ı.clJ,.J:'( 14l. 

Yine, yerel yönet~nlerin yntırJ.Bln.rının öncelik sırası 

Devlet Plnnlar.ıa Teşkilatınca snptanrııaktcı. ancak yerel yönet~u 

ya.tırımla.rı yıll:ı.k prog.rru:nlo.rdo. yer. o.l:ncıı:.ınktadır .. İller Ban

kasınca verilmekte olo.n lerediler iki yoldan da.f:ı tılmo.kto.dır. 

Bir kısmı progrruno. giren faaliyetler için nçılı:,ı:ı.ş veyo. nçıl

mo.ktn olan k.redilerdir. İkinci kısmı p.rogro.nm dahil olı:ıo.ynn 

fo.l{o.t belediyelerin yıl içinde ortaya. çıkcı.co.k zo..ru.ri ihtiynç

la..rını ko..rşılcı.maJc üzere verilecek kredilerdir. Progro.mo. gi

ren işler için verilen krediler banl·co. to.ro.fındo.n sa.pto..n.ı.üa.ktn 

İmo.r ve İskan Bnko.nlığı ko.no.lı ile Devlet Plo.nla.ma Teşkilo.

tınn intikal ettiril:w.ekte, Devlet Plo.nlo.::ıo. Teşkilo.t:ı.ncln yo.
pılo.n görüşmeler ve o.yarlo.mo.ln.r, talep ve imlmnlo.rın bir r:ı.ro..

yo. getix·ilmesi suretiyle her sektör için yo.tırını tavanları 
... 

beli.rlenrııektedir. Bu belirlenen yntJ.r:ı.r.ı tavo.nlnr3. yüksek Plnn-

lo.ma Kuruluncı ve B~lm.nlar Kuruluna intilml etti.rile!'ek p!'og

rno halini almnkt~dı~. Prograoc giren f~aliyetle!' için Kredi 

verilmesi husus1..ındn bir sınır bulu.n.t.1a.ı:ıo.ktcı.dır. P~ogro.ınn gir

meyen işler için verilen l{.r'edi niktnrJ. ise çok azdır. 

4- Yönetsel Sorunlur ve Siyasal Süreç 

Türkiye'de bolediyelerin yönetsel so.runlnrının teme

li yerel ve ilierkezi yönetin1 nrnsındnki görev çizgileriniri ke

sin hntlnrlu belirle.n.rn.emiş olınnsında. ycı.tı:ıaktcı.dır(l5). Annyasa

mız görevleri ile orantılı gelir kaynn~ı sn6lanncn~ı ilkesini 

getirmiştir. Ynni belediyenin: ·görevlo.ı::ain.in ne olnco.ğı ve bu 
görevleri ko.rşılo.mak için belediye gelirlerinin ne olacağını 

(14) Toomnn';YAYIN, ~.g•I:l• s.l04. . . ~ 

( 15) İh:td •. s.l07 •'. 
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yaş& koyucu kcı.ro.ı"lo.ştıı"nco.k ve ynso.l ho.lo getirecektir;. Be;.;. 

lec!.iyenin görevlerinin ne olo.co.L~,ınn clo.ir 1\..no.yo.snn:ı..n getirdi

L;i ölçü halkın •_i:t~ıo.hcı.lli hnlk:ı..n müşterek ihtiyaçlc:..rınc." iliş

kin olmo.kb.ro. Ancnk ho.lkın toplu ye.rel gereksinmelerinden 

hangisinin belodiyeyi ilgilendi.receği hangisin~n merkezi yöne

tiL'ni ilgilendi.rece[~i konusu yerel ve ~ıo.r-kezi yönetim nro.sın

do. görev ltn.rmo.şıidıL·,ınn yol o.çino.ktnd:ı.r. Toplu ge.rel;:sinmeler 

tüıJ. ko.mu hizmetlerini ko.pso.yc.co.lc boyutto.dı.r. 13u..rılnrdo.n yerel 

olo.nlo..r:ı..ı:ıın o.yrılmo.sı ise siyc.so.l süreçle ilgilidir. Bugün, 
ülkemizele bele:.::liyolo.rin görevleri, do.ho. önce k:ı..so.cn inceledi~ 

ğiwiz gibi, 1930 lo.rda ç.:ı.lco..rılruı ıtBelediyele.r Yo.so.sıu bo.şto. 

olmcık üzere 37 o:y rı ya. so., 2 · !üzük ve Do.kc:.nlo..r Ku.rulu l<:a..rn.M.. 

ile belediyelere 202 çeşit görev yüklel'li:c.üştir(l6) • Bununlo. 

birlikte Belediyeler Ynsnsının yürürlül;,e girdiği yc.r:.m yüz

yııcı yo.k:ı..n bi.t" zn:c.ıo.ndo..n bugüne ko.cln.r; bolocliyele;r sahip olcluk-

1-cı.~ı görevlerelen bil:' k:ı.srııım.. yürütmüşler ve me.!:'ke.zi yönetimin 

görev o.lc.nı beleeliye ler o.lcyhine büyüm1.L}tür. Bu· büyüme çeşit

li yollo.rla ge.rçekleş;.:1işti.r• J3olediyenin görevi bi.r bütün ha

linde merkezi ido..J.:•eye geçmiş, veya. bele1iyenin üze.rind.elci ve

so.yet kc..pSClllll. büyütülerek yahut ko.yno.klo..rı l::ı.s:ı.ldığı için be

lediyeler birçok görovlo.rclen kendiliklorinden vazgeçmiş o.deto. 

bir büzülnıe süreci içine gi.rr:ıişlerdir. AŞo.[:,ıdo., İmo..l:' ve İ~ko.n 

Bo.lmnlıf;indo. yo.pılo.n biı~ ça.l:ı..ş;:-ı:ı.o.d.o.n nlım:ı.n to.blodo. belediye

lerden· merkezi yönc:ıti:~ıG ko.ynn fonksiyonl.:ı..r nçıkcn gö.rülmekte

-::li.r. Bugün ıneı"'kezi idarenin fonksiyon genişlemesinin en o.çık 
örneği, belediyelerin suslık hizınetlerL~de gö~ıek mümkündür •. 

Belediyenin, kendisine no gibi hizr;ıotle.r düştüG,ünü ve 

gelirlerinin neler olduğunu kesin hn·cıo.rı ile bilmesi hcı.linclc, 

:ı.iıo.rkozi yönetii·nin istediği nndcı., karşılıksız yeni hizmet yük

len-aesi. olo.no.ksız hale gelocokti.l:'. Mo.li yıl içinele, devletin 

c ı6) İ:bid\ ~~-.ıos·. 
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To. blo· rtTI ...... 
-· 

Şohirlerdoki Bc.şlıcn Kc.mu Görevi Gruplo.rı ve 
Genellikle Sorumlu Olun Kurum 

·-------
An o. Bo.kım ve ~I izmetin 

Yo.tırım Yenileme Yo.pJ..ı.."lU. 

................. "lll~· 

TE~illL ALT-YAPI TESİSLERİ 

Yollnr ve Moydo.nlnr B~ (M) B 

Ko..no.lizasyon B,(M) B 

Po.rklnr ve Mozo.rlo.r B, B B 
~ 

Su(X) B,M,ş B,M,ş B,ş 

Elektril~(X) B,M,ş B,M,ş B,ş 

Ho.vo.guzı B, ş B,ş B, ş 

Tolef.on(XJ M.ş M,ş M.,.ş 

TEl\JlEL SERVİSLER 

Çöp Toplo.ma B B B 

Yolları TcLüzleme B B B 

İ tfaiye B B B 

Genel Polis M(B) 

Trafik M, ş B,,M) B_, (M) 

Knmu UlnşJ.IU(X) B, ş B,ş B,ş 

Temizlik ve Kontrolu 

İlviA.RLA İLGİLİ GÖREVLER 

l!Ic.stl.l? Plo.n B,M 
AyrıntJ.lı Plo.nlo.r B, (M) 

Plo.n Değişiklikleri B, (M) 

İrno..r Ruhantı B, (M) 

İnşa.o.t Kontrol .. , 
İmo.r Pı"ogro.mı B.,(M) 

Kontrol 
... ..... 

-

B 

B 
;t3 
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EKONOMİK NİTELİKTE GÖREVLER 

r-raı <x> B 

Mozba.hn(X) 
Pazar Ycrlori(X) 
Sa.nnyi bölgesi, çnrşıaı 
Otel, Dükknn vb• yc.pıın 
Kirnlamak(X) 
'lica.rot odalarını vb. 
Organize Etmek 

TEMEL SOSYAL GÜREYLER 

Eğitim Hizmetleri 
Sağlık Hizmetleri 
Dini gö.ı.~evler 

... 

.l) 

B 

M.B,ş 

B 

M,(B) 

M,(B) 

M,(B) 

DİGER SOSYAL VE KÜLTÜREL GÖREvLER 

B 

B 

B 

I•ii,B, ş 

BB 

M, (B) 

M, (B) 

M, (B) 

Eslci ese.ı."'leri korumak M, (B) M, (B) 

Kütüphn.nG, kültür merkezi 
Toplantı Salonu 
Mesleki Kurslı:U" 

Spor 1Uanı 
İhtiyarlara, Çocuklnra 

Bnk:ım ve Ycı.ı"'dım 

Ucuz Konutlnr(X) 

IVLALI VE HUKUKİ GÖH.EVLER 

1\Ic..halli Vergiler 
Belediye Cezalar 
istirıılnk 

B,M 
B,M 
B.IVI 

B,Ivl 

~-

B 

--
B,M 

M, (B) 

M, (B) 

M, (B) 

M,(B} 

B,M 
B,M 

B,Ivi 

B 

B,M 

B 

B 

B 

-~-_ ... 

-......-. -- . . ... --~--------· ....... -.. ---~·· ------··-·-·-· --·---------
lJ OTLJL-cı: 

B: Bolodiyo 
M: Hcrkozi yönetim 
ş: Şirlcet (Knrn:u yndn özel) 
(X): Ko.rşılığı.ndn po..t'o. o.lırto.bilen hizmetler 
KAYHAJC: Tuğrul .AKÇUR.A, İma.r ve İsko.n Bnko.nl:ı.ğJ. Do..nış1no. Kurulu 

Ço.lışrno.lo..rı; ı"ı.nknrn 197 4~ 



- 114 -

çeşitli yasa ve i.:...la.ri tasarrufların belo:~iye bütçesini "alt 

üst eden sonuçlar doğ1ıınsına yol açması 'rü.rkiye 'ele ola~anlamış 11 

durumdo.d:ı..r(l7). 

Bolediyelerin yıllardır merkezi yönotLne karş~ güçleri

ni kaybetmeleri ve bu sü.recin bir siyaso.l bunalım halina gel

mesi günümüz Türkiye'sinde aktüel bir görUnüm kazanmıştır. 

1973 yılı seçimlerine kadar belediyoloz·in, seçimleri kazanan 

siyasal parti ile iktidar partisinin aynı olması nedeniyle 

bir bunalıma meydan ver.memişti.r • .A..noak 1973 seçiıu..lez·inden son
ra 200 binelen büyük ye.rleşmelorin ikisi dışındaki beleJiye se

çimleı"'ini ana. muh.alofot paı ... tisinin alması ve küçük belediyeler 

içinele iktidar grubunw1 büyük etkinlik sa6laması büyük beledi

yolo.rle iktidur aro.sınd.a çntışinalo.ra neden olmuştur. Bi.raz ön

co değindi(::;imiz gibi aktüel hale gelen balediyeler konusu ba
sının dek,işik kanc:ı.tlarında dek,işik yorunla.rln incele.ru.:rıoye baş

la.nrnıştır. Ancak, buno.lın.ıl.n gerçek yönü, merkezi idcı..re ile be

lecliyelor arasındaki siyasal çatışmadan çok, hızlı şehirleşme

nin yarattı~J. fina.nsi:ıon güçlüğü, clcmog.rnfil:: açıdan hızlı geliş

rııcı ve adeta. ;:ıuntc.r gibi bi ten yeni kUçülc bole::liyolorin c.le a.y

nı kaynaktan ya.ı."cı..rlanmal-c istomele.rinden ileri gelmektedir. Bu 

gö.riJşe gö.re ele Tü.rkiye 'deki siyasal sü.rtıç çe şi tl i .nodenle.rle 

merkezileşme oi;ilL.nini attı.r::ı.cı yöndediı~. Bir ilin milletve

killeri, dö.rt yıl için seçilraektedi.r. Seçildikten sonra ilin

den uzak kalmakta., yerel politika kulisinde etkisini l::cı.ybet

mektodir. Bu etkenlil;ini kaybeden politilw.cıla.rın ön seçimle

ri knza.nrna olasıl~ğı azdır. Belediyeler ise ye.rel politika ku

lisle.rinde çal:: etkili odakla.rdı.r. Me.rkezd.en bn€;;,ımsızlı6ı art

mış bir belediye sistemi iç.inde morke.zıi poli tiko.cı yerel poli

tika lrulisinde etkinli~ini hızla lcaybedecektir. lilerkeze bağım-

.... 
(1 7) Ruşon I}ELEŞ,. 11Bolediye Gelirleri Açısından Merkezi V o Ma.

ho.lli Ido..ro Ilişkilerin· Boleeliye Goli.rleri Semineri, ı:ı.ı.ı .. .iD 
Yayını, Ankara 1972, s•l4. 
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lılık arttıkça bu etkinliği süı"'Jü.rmek kolo.ylc:ı.ş::naktadır. 

Merkezi kontrolün urtt:ı.rılı.ı.ıası dovcı.nl:ı olarak iktiU.ar

d.aki partilerin çıkarına çnl:ı.şmnktndıre l~I0rkozi kontrolun çok 

yüksek olduf,u bir sistomele il<ticlardaki po.rtilor ınuhnlefotteld 

partilere mensup boladiyelerin gelir lco.ynaklaı"':ı.nı, dolayısı 

ile başarısını kolc.ylıkla sınırlayo.bilnıektodir. Ho.lk, iktido..

·'-:-a yalçın belediye başknnlo.ı"ın:ı.n daha çok ko.ynalc bulabilecekle

.rini bilı:ıokte özellikle küçUlt bolodiyole.rin başkanlık seçi.-nin

de bunlnrın oy nlmo. şansı yükselmektedir. 1973 belediye seç:im.

lori kaopanyo.sı bu bnkuudan ilginçtir. İktidar partisinin be

lediye bnşlmnlo.rı; geçmiş yılln.rdaki· ço.l:ı.şr:ıo.lnrındnn çok, mer

kezi hükümetton ne ko.dar borç nlabildildori 11 pnro. bulahildik

leri ile öğ.ünı.-nüşlordir 11 (l8). Biro.z ö.n.co değindiğimiz, küçük 

belediyeler üzerinde do, kom.mun önemi no d eniyle, k:ı.so.oa dur

mak istiyoruz.. 

Nüfus o.rtışı dolSJl.8J. ile her yıl nüfusu 20QQ?i geçen ye
ni köyle~ ortaya çılanakta ve yürürlükteki yasalarım.J.za göre 

belediye örgütü kurmcı.lt olanaf,ına kavuş:.::ıo.kta.d:ı..rlar( 19). Boledi

yeler yasası, nüfusu 2000'i nşcı.n her yerin otomatik ula~ak be

lediye örgütüne lmvuşmasın:ı. doğal saymv..kto., beldenin gelişme 

olnsılı[;ın:ı. ve m:::.li kaynakları dikko.te almcı.ınaktadJ.r(20). Bele

diye sayısı, ÖZE:Jllikle küçük belediyeler c.levn:mlı o.rtış göster

mektedir. 1927 y:ı.lındn ülkemizde 460 belediye vnrken, bu sa"J. 

1950'cle 657'ye yUksolniştir. 1950 .ile 1975 yılları o..rasında 

kurulan bol o diye sayısı iso 1026 'dır~ 1975 yJ.lJ. i tibo.ı-:-iylo 

(18) İlho.n TEKELİ-Yiğit GÜLÖKSÜZ, n.g.m. s.9. 

(19) Nuri TORTOP, 1 'Bolodiyele,r::L:ni~ 11 i~ıLıo İdaresi Dergisi, 
Mc.rt 1972, Scı.yıl s. 76. · · 

( 20) C ova~ GERl ... Y:..R:uşon KELEŞ, Küçük Bolo(~iyelori.c'l Sorunları, 
TODAIE Yayını, i~'lkarcı. 1969, s.63. 
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toplam belediye sc.y:ı.sl.nın 1654 oldui:;u göz ön"linG o.lıli::ı...ıfsoj 

1950 ile 1975 yılln.ı.--ı C'.l''cı.sındo. ku..t"1..üo.n belediyclo.rin snyısı 

toplffia belediye scıyısın:ı.n yüzde 62.' sini oluştu..rrıın.kto.Jır~ Bir 

yerleşmoda balediyeler ynsns:ı.nın belirledi6i 2000 nüfusluk 

sınırı aşıp belediye ku.rrna.m..n şekil şaı ... tlnrınl. yoı ... ino getir

di6indo, merkezi ko..ync:..lclo.rdn.n gelen fonlcı.rln., köysel sto.tüda 

elde ec.leaecliği olcı.no.kla..t'o. 'knvuş:c:mktcı.d:ı.r. Bu olnno.ğı elde ede

bilmek için, nüfusu 2000tden a.z olan yerlerde yo.snyn kcı.rşı hi

le yollo.rınc. başvurularak dnho. çok nüfus topl~~a ve kaydettir

mo yollnrına başvurulduğu görülmokt~d~(21)~ 

Pek çok güçsüz şehir dl.Şl. bolcCLiyo ile şehir belaeliyele

rinin merkazla ilişkile.ri bo.k:ı.rundnn önerıli ç:ı.ka.r farldı.rı da 

vo.rd.ı.r. Ürne6in, iki ail.yonluk bir şoh..t"in belediyesi ile ilci 

bin nüfuslu bir yerloşı~o belec.1iyesiniıl ;.:ıerkezle olan ilişkilo

.L"'i cleğişiktir. İkibin nüfuslu bir yerleşac belediyesinin J.ru.rtı

luş güdüsü, ne.ri;:azdon bu_ yerleçıneye bir lwynak trcı.nsferine n..:. 
rccı olmo.kto.clı.r(22). Küçük belediyeler için önemli olo.n yöre

sol gıli.rden çok me.rlcezden sn~lannco.l\: gelir tro.nsferle.ridi.r~ 
Dolayısı ile kUçük belediyelerin meı-·keze b:::ı.ğımlıl:ı.ldar:ı. özle

nen bir durur.ıı ho.line gelmektedir. Büyük belocliyelerJeki ne.ı:-

kezi ilişkiler dnho. cleğişiktir• Büyük belediyeler yerel kay,.. 

no.klo.rını clcı.ho. ve.r~ui ho.lo koymak zorwı.cl<::ı.cl:J..r. Yeterli büyük

lükte olmalo.r:ı., scı.no.yi, ticnri ve kültürel uf:;ro.şılo...t"ın yoğun

la.ştı6ı bir yer olmo.lo..r:ı. nedeniyle r:ıo.rkozin denctii.:ıinden kur

tu.rulcı.rnk kondilerini d.aha özenle hiasot~:ıek isteyeceklerüir;. 

Büyük bele'-1iyele.ı."'in, finansman güçlükleri, nüfus o..rtı.şı, şe .... 

hirleşme, teknoloj ilc yenilikler, bo.z:ı. gelirler kaynnklo.rının 

merkezi iclo.reye geçr.ıesi gibi problemler :ı:-.1tl.I'ke,ze karşı davrn

nışı farklılaştı.rrno.ktndır. Bu po.rbler:lle.re bir de siyaanl e(;;i-

(21) Cevo.t GERAY-Ruşen ICELEŞ~ s~5~ 

(22) İlhnn ·:rEKELİ-Yil;it GÜLÖKSÜZI s~5~ 
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lirııler elüenecek olursa., bUyük belccliyolorin sorunu orta.yn 

ç:ı.km.a.kto.c~ır,.; Üll::eı::.ıizde belecliyeJ.orin snhip oldu[i,u cnn sotun

la.rdo.n bir bnşkns:ı. llo. şehirleşme, şehirlerin büyümesi, şehir

lerde yeni ye.rleşr.ıele.rin doG;r;ıası ve şelıi..:.."'lere gtlç gibi sorun

lnrdır. Bu sorunları bir bo.şlılc: a.l tıncla. şehirleşme sorunu ba.ş

lığı altınco. inceleyece6iz. 

5- Şchirleşuıe Sorwl.t,ı. 

Şehirlerin nüfusunun o.rtrıınsı ve ,je!iirlerin: büyümesi, 

sano.yileşma ile birlilcte bu yüzyılo. lwrcı.ktorini veren öneın

li olaylo..rdo.n birisi:.:lir. Türkiye' de özellikle 1945 1 lerden son

ra başlnyaıı ve son 20 yılcla.n beri gelişı:.ıe ve genişleme içinde 

bulunan şehirlerin, büyü~csi ve nüfusun şehirlerde toplo.lli~o.sı 

olayı belediyelere r:1o.li açıc1a.n pek çol'i: sorun çıknr-JJ.Uştır. 

TU.rkiye 'de sosyo-ekonomik geliş~Jenin devn.r:ı etne si, tarın

de teknolojinin clef::işmesi 1 ule.şını sistemlerinin gelişi.",ıesi ve 

nüfus a.rtışı nedenleriyle köy ho.yntının i ttiği nüfus ekonomi.k 

ve sosyo.l nedenlerle şehirlere nkuınl::to.dır ( 23) • 

Üçüncü Beş Yıllıl'i: J?la.n'da şehirleşr.ıo hl.z::ım.n 1972-1987 

döne~inde orto.larcın olo.rnk yüzde 5.9 dolnylarındn olnco.ğı tah

min e;.:iLııektedir( 24) ~ Planıannnın görüşüne göre 1972 Türkiye 

sinde nüfusun yüzde 38 'i şehir yüzde 62' si k:ı.r kesir:ıinde iken, 

1987 'de görününün bunun tersine dönerek, nüfusun yLizcle 62 1 si

nin şehir, yüzde 38'inin kır keslıline yerleşmesi bekleThııekte

dir( Tn blo XVI). 

Belediyeler o.ç:ı.sınclnn şohirleşr..ıonin ynı"o.ttıl;J. ilk finr:.ns-

( 23) Cevcı.t GEHAY, 11 Şohirleşmo ve lifedenleri 11 B-üyük Bele::liyeler
de Şehirleşr~w Soru.r."llnrı KonferanJı, TBD Yo.yını, Anka:m 
1968~ s.JB-.39. 

(24) Yeni Strateji ve Kalk:ı.ru."la Planı Üçüncü Beş Yıl. DPT., 
lınkara 1973 1 s.l43. 
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GQ probl•m şehrin alt. ynpl yat.ttr:ınln.t':ı. ile boşlannktatLti'. 
Su, elektrik, kanalizasyon gibi bir şehir yaşamının gerektir
diG;i ana hizmetlerin varlığı ve ~reterliliği bir şehrin ana ka
rekteridir. Şehirlerin kamu hizmetlerini lmrş:ı.lamak ic;in ge

rel::li yatır:ı.mlar'J. şehir nüfusunun art:ı.şl ile orantıl:ı. olarak 

değil, çok daha h:ı. zlı artmaktadır. Belirli bj_r bUyüklüğü aşan 

şehirlerde, yatlrlrn ihtiyaçları birdenbire yükselmektedir. 

Şehrin bUyUmeoi ile birlikte finnnoal problemler yanlız 

al tyapl yatırinlar1nda kal.namaktadlr. Şehrin büyü::ıesi ile bir

likte şehrin çevresini geoelwndu halkaları oluşturna.ktadır. 

Veya bunun aksilli de söyleyebiliriz. Bu gecekondu halkalar1n1n 

o 1 u ş tur d uğu kü,~ ii_..ts__lı e ı ş__ d,. i .. YJ?_l_e._r yerkez b e ı e q~e_J:!in_J~i ~~§!,..! l:_§rj.~p

!l~_ya,r_Çt~la..~~aya __ )? .. ~§laı::ıak~.~C!.~-r_:J..~. Yani şehirleŞLle, bir taraf-: .. 
tan konut aç1sından bir kondulaş:ıa olarnl~ düzensiz bir şekil-

de yapllJ.rken, diğer taraftan sanayile·ş:ıenin yaratt:ı[h şehir

leşı:ae i.lo püyüyüp gUçlenraektedir. 

Tarlu kesimnin i ticiliğinden ortnyo. Çlkan şehirleşı:.ıe i

le karşılaş:ı.ldlğl için, yeteri sayl.do. tesis bulunaınad:ığl ve 

sanayide iş yeri açılaı:ıadl.ğJ. içi.n köyden göç edenlerin ö.ner.ıli 

bir k:ısn:ı verirali işlerde çallşar:ıamakta, daha çok marjinal iş-:

l·3ri tercih etmektedir. Bu bak1mdan ·bugUnkU büyük şehirlerimi
zi. bir anlaı:ıda 111arjinal işlerde çalışan işportacı. y:ı.?~1naklar1 

şsklinde niteliyebiliriz. Bugün Türkiye 1 de meydana gelen bu 

şehirleşme hareketi yukar:ıda belirtti[:iniz gibi ekonomik, ·sos-. 

yal, politik, hatta ideolojik sorunlar :-:ıeydana ç:ıkarruştlr •.. 

lVe merkezi yönetim ne de belediyeler hiç beklenınediği kadar 

hlzla. gelişen bu lwnuda gerektiği ölçüde tedbir ala..rrıar:uştlr •. 

Devlet ve bclc:diycl::.;r kar:.ıu hizmctle:ı:-iııi yüksek maliyetle yap
ınak zorunda kalmaşlar, hizwetler ve kurumlar arasında koordi

nasyon kurulEJ.r:ıaı:u çtlr. 

Şehirleşme sorunun diğer bir yöniYde, belediyelere sağ-
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lo.dığ:ı. golirle ilgilidir. Şc:tıirleşme hareketleri ile birlik

te şehirlerde vergiye esas olun Jei;;erlcrc_lo artışlar olrnuştur. · 

Ö..rnoğin, hem enünlc vergisi; mo.tro.hındcı., hem ele emınkın getir

di{;Si gelix·in mo.t.rnhl.nd.o. şehirleşme sonucv. cı.rtışlaıt olı.:ınicto.

dır( 25)., J\.nco.k vergi dcı.irelori büyük şeb.il'lorde rnülk sı::ı.hiple

rinin beyan del;orlerini clenetlemcdiği için, büyük şehir bole

diyeleri bu knynı::ı.ktcı.n elde edebileceklerinden uz gelir elde 

etmektocli.ı:'(26). Yine şehirleşme ile birlikte tüketiın vurgilo

rinde a.rtış görülmektedir. Anoo.k bu de6eı"'lorin de ço6wm ı-.a.:ı.

liye lco.no.lı ile merkezi yönot:im el koy;:.ıo.kto.J.ır. Ayrp. konuda 

şerefiye resminiıı de büyük şchirle..rdo belediyelere so.~lndığı 

gelir, belediyelerin ynptıklur;,. büyük hcı.rcnı"'TI.aln.ro karşılık 

olmaktan çok uzaktır. 

Merkezi yönotinıin belediyelere o.y:ı.rdıh;J. payları, d.n

ho. önce k::ı.smen desindiğimiz gibi, olclulç:ço. önemli tuto.rlnrn 

ulaşmakto.du. Ancak büt.ün bolediyelerin gorcktiL;ince ve yote

rin<~e bu yardırılo.rdruı yararld.rt.ı"1la olo.na.i_). yoktur. 

5237 sayılı yo.sa ile İiler Bo.nko.sında meyclo.n<:'l getirilen 

ve İmo.r-İslcan Bo.ko.nlığın::ı.n e:;n . .rinde bulunnn belediyeler fonun

dan nüf~su 50 bincan o.z olun bcled.iy~lere harita., içmesu~, 

iı.'nnr plan::ı., kc:ı.-9-o.lizo.syon, elektrik, nezbo.ha. gibi konulo.rda. u
zun vadeli f~izsiz kredi sn6lnno.bilmokte, İller Baru(o.sından 

ve belediyeler fonundan o.lıno.n kruc.:ilerle .bu belediyeler bel

li bir sonuco ko.'-lar borçland:t.r:ı.labilmektodir. 1945 lerden bu 

bu yana hızlano.ro.lc süregelen şehirleşne hareketinin do6al bir 

........ 
(25) Kenan :iJüLUTOGLU, Türk Vergi Sistemi, İstanbul 1976, s.59 1 ;. 

(26) Orhan ZAİM 1 11 Bolediyeleri.n Yol, Su ve Ka.I?Blizasyon gibi 
Alt Ycı.pı Tesislerinin Finansmanı" Türk IJ.cı.re Dergisi 
Ekiı:ı 1968, s.65 •. 
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sonueu olo..rak bele,_~iyele.rin artan hizmetlarini finanse eelo

bilmek amaa:ı. ile planl:ı. dönemin. bnşındo.n bu yanu İller Bo.n-

1-c::ıs:ı. p.rograı::ılo.r:ı.nda yer nla.n yerel. yönetim. yo.tınm.larınJ.n fi

nonsmn.n:ı.nclo. do{;,işikleı- yapılnu.ştJ.r. Bu göre alt yapl. ya.tırua

lo..rın:ı.n fi.no.nsmo.nı için beled.iyeler önce borçla.na.bilocokleri 

sJ..ruro. ko.da.r boı"çlruııııa.kto., borç.lanmo. güçleri ye·cersiz du.rur.Ül 

gelinceye lcı:Lla.r borçlo.n,1J.G;ı halde tüm finansann ge.ı:-eksinini 

ka.rş:ı.lnya;..ıo.yan balec.:_iyenin fino.nsınnn o.ç:ı.(;J. bo.[).ş biçiminde 

merkezi yönetimee ka.rş:ı.lo..mrı.aktac1:ı.r4 Ancak bu uygulo.mn küçük 

belediyelerle büyük belediyeler arns:ı.ndo. yo.rd:un ayırınuna ne

den olma.kto.dır. ÖrnoGin, A belediyesina 20 nilyon liro.lık iç
nesuyu yo.t:ı.rım:ı.nı gorçokleştirobilruesi için genel bütçeden, 

nüfusunun 50.000 don a.z alı:ıo.s:ı. halinda ~~.158.300., 50.000 J.en 

çok olıno.sı halinde ise 13.861. bin lirc'.lJ.k yb.rcl:s..m yc.p:ı.lr.a.nkto.-

dır. 
• 

İller Bo.nko.sındo.n ve Bcle:liyeler Ji'onunclo.n yo.rc . .i. .. lo.nılo.

ro.k belediye hiznetle.rinin yürütülr:ıGsi olanaLı so.t~,ln.nnn1o.~.."':.ığın-

devlet bütçesinden belo'-liyeler fonuna bnğl.ş biçirııincla yar-

dı;:::ı.lnEdo. bulunulo..rnl< fon olo.nnk~rı gcnişlotil:ı:ıiştir. 

Aşo.ğıdo.l~:i to.blola.rlc.. çeşitli fonl.:ı.ı"c.lnn, belo--liyelo.re yo.

pılnn yo.rd:ı.mla..r belirtilmiştj,r. Bu yc..rdı:ıılnrdan başka. gecel:on

du fonu gibi lco.yna.[;ınJ. yo.so.claıi veya. so.no.yi bölgelerine veya. 

turi:::ıtilt tesislere yo.rcl:l.m., karJ.tüaşt:ı.rmo. giderlerine karşılık 

gibi taynal;ı.nı bütçe yo.salo.rın.:lan o.lnn bazı yo.rd:ı.::1 ve ko.ynak 

yönteraleri vo.rclır. 

GörüldüL;ü gibi bele;,liyelere merkazi yönetiı:n aro.cılı{Sı i

le çeşitli fonlardan yap:ı.la.n ya.ı:-d~mlardo. bir çeşit çokluğu 

başka bu yo.rdJ.Y:ılr:.rcla.n yo.ro.rlan:ıo.k bazı şekil şnrtla.ı"ınclan baş

ko. pek çok formali tcyi gerektir-ı:ıektedir. B1..ınun için bu fo!'l:1c.

litoleri c..i.-ılo.ynbilecek, işle:~ııleri · izleyebil~cek e6itilrııiş pe.l:'-
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Ta.blc v . .;.ı:I 
-~-s.~,·~--·~ 

.-:i:lJ.cr P'1~k_ns~~-1?n. .J3ol.odiy.oJ.e.,r-o Verilen K.ı:-cdilcr 

(Bin TL) 

lS-l-5-1970 2J71 1972 1973 1974 - _,..._ 

İçı:ao Sula.rl. 467.611 71.008. 94.271 72.622 138.674 

Elektrik Tesisleri 9ô).7J7 63 • .)80 68.8.3.5 80.424 67.418 

Mezbo.ho. l6eOL4 ı.094 249 575 725 

Çeşitli Yapı ve Onarımlar 135.9[0 65.62.ı 44.342 87.797 124.39,2 

Kamulaştırı.nı:ı. ve Sai.r Ko.>ilU Bedelleri 4~4.413 259.363 399.050 491.382 79.239 

İmar PlahlarJ,ır Harita,;Flan-Proje 22.235 3.547 6.881 5.198 3.296 

Ka;ıalizasyon J09 2.613 6.331 9.859 . 28.703 

Ortak İdareler Avans ve 
Kefalet Kredileri --- - - 641.33.0 

-~~-"""'" ........,.--..._.........__. ..... -- -
TOPLAM -~2}-52}5g 466532 619963 747859 10837$0 

-~· 
. = -- ,. -

1975 __ __ tqplum 

88.-303 932.-<}91 

117.-212 li361iOq9 

546 l~.g54 

164:•929 672.967 

109•501 li8~2i295 

6•922 48•081 

30.991 76•810 

731~633 1~372.963 

- -------
1250041 6318529 
-- ---- _,..,...._ 

KAYNAK: İller Bankası Genel Mülü.r1i1ğ\in<:an Kişisel İlişkilerimiz Sonucu Sağla.nml.ştır. . 
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aonel gerekliliği de ayr~ bir sorundur(27). 

Diğer taraftan beladiye hi.zmetlerirıi.n planla.nmaksızüı 
pronsipl o.:-~ boğleuu:.nltsl. ın .. n: ltn..rşl.lö.lli:ı.nyn çcl:ı,şi1t1Zls1. ncrko&d.GU • 

tre.nsfe.~ e'dileJil kcıyncM10.:rtt.n rnayonol lculleilu.IJ..no.~ ile sonuç
lnnrnnktudl.r(28). 

Yıl .. 
1965 

1966 

1968 

1969 
.__ . . 

Genel Bütçe'den Belediyeler Fonw1a Yard~~ 

Yardım Miktarı (Bin TL) • .... * • • . .... • .... - "' • 

28.500 

27.600 

ıoo.ooo 

12.000 

KAYNAK: İller Bankası 

II- BELEDİYE HİZ1viETLERDJIN YENİDEN SINIFLAlilliRILivlASI 

VE KAYNAK TAHSİSİ GEREGİ 

Türkiye'de devlet hizmetleri ile yerel yöne~im hiz
metlerinin nitelik·va kapsam itibariyle zaı.ııan içinda değişikli
ğe uğradığınJ., günümüzde belediyelerin yerine getirmek zorunda 
olduğu hizmetlerin karmaşık bir görüşte olduğunu ve mali yükl.a

rinin de o denli ağırlaştığını bundan önceki bölümlerde kısme~ 

ineele dik• 

Bu bölümde, gittikçe artan sanayileşme, şehirleşme, ~ü-

....... .. ... 
(27) Nuri TORTOP, Belediye Personelinin Eğitimi, Ankara l97l, s.G 
{28) Teaman YAYIN. a.g.m. s.ıo6. 



Yıl .,., .. 
1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1910 

1971 

1972 . -
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Borçlanma Gücünü Kayhatmiş Belediyelere Ya.rdJ.m 

!_ a~dl.Ill]ili.ls:t a,_rı (_Bin T~).-

27.402 

20.000 

40.000 

56.500 

12.500 

95.000 

90.000 

127.100 

125.000 

243.500 

125.100 -.......... 

fus sorunları, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara c~ap verme zo
runluğunun belediyelere yüklediği hizmet sorunu karmaşıklığı 
ile kaynak tahsisi gereği aıe al:ı.nacaktır. 

1- Belediye Hizmetlerinin Yeniden Sın:ı.flandırılmas:ı. 
Gereği 

Belediyelerin, kendilerine verilen kamu hiz...-netler:i.ni 
yapmaları sırasında merkeziyönetim ile ve diğer kuruluşlarla 
kurduğu ilişkilar bugünkü mevzuatta karmaşık bir haldediı:. As- · 
l:ı.nda konumm esasJ. belediyelerin merkezi yönetimin vasayati 
altında olması gerçeği aitınd.a gizlidir,.' Belediyelar bugünkü 



Yıl 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 
..... 
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Tnblo XXI 

İçişleri BGknnlığ~ Bütçesinden 
Belecl.iyeler Yardım Toplnmlo.rı 

Ynrdıın Ynpılo.n 

~ e.J~ e c1 i_y_ e Sn;z.:I;.SJ; 19_rd=!!_:'l:._ T ?.PJ-~ııı 

400 9.925.000 

364 9,ooo.ooo 

429 9.990.000 

390 9.398.000 

297 1o.ooo.ooo 

508 22.500.000 
.. ...... .. 

(TL) 

KAYNAK: Cum.hu.ı:iy-etin 50. yılında İçişleri Bakanlığı I. Kito.p 
s.l83ı. 

sistem içerisinde görevlerini, merkezi yönet~~in denetimi al
tında sürdü~illekte, bu denetim değişik görevleri onnylrunn, onay
lamama veyo. değiştirerek onnylamo. şeklinde ortaya çıl~ıo.ktndır. 

Bu o.rado., zo.:.:10.n içerisindeki deği,·;;ı~-ııenin yo.ı-·o.ttığı ::uerkezi 
yönotir.n. ile belediyeler nrasındnki fonksiyonel kc.rışımın düzen
lenmeye ihtiyaç vardır. Bu karışımı bazı örneklerle belirtmeye 
çalışalım. 

1930 'lc.rın Türkiye' sinde, belediyeleı."in so.ğl:ı..k hizmetleri
nin so.~la.nnıcı.sındo. oldul~çn etkin bir rolü vo.rdı.r. Bugün için ya
sal olo.ro.k bele,liyolerin görevleri içerisinde olo.n hnsto.ha.ne, 
muayenehane, dispcı.nsor kur.ı:ıınk, işletı:.ıek, eczcı.ha.ne a.çma.k uygul" 
ma.do. belediye görevleri dışındo.dır. :Bir belediye için hnsto.ho.
ne o.çmnk bir beleeliye görevi olnı."'nk görül;:-,wmektedir. Bunun ne
deni hizmet dnğılıınıxıdn optiı."ll'W11 düzeyin Eınpto.nm.o.sını incelerken 
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gördüğümüz gibi bugün için sağll-k hizmetlerini en etkin ve clü

şük maliyetle görecek·ala.n yönetim merkezi yö.netimd:tr. 

Bir başka ör.ne~, sosyal şor~ınlarla ilgilidir; Bütün top
lumlarda olduğu gibi ülkemizde de sannyiloşme ve şehirleşme ııe
cleniyle ekonomik ve sosyal, hatta politik a.landa değişmeler ol
muş, bunlar beraberlerinde ·önemli sosyal sorunlar getirmiştir. 

1580 Sayılı Belediye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhho va 4190 
Sayılı Askex.", Ailelerinden Muhtaç olanlnrn · yardl.m ho.klcı.ndnl~i yn
snlnrdo. sayılun sosyo.l hizmetler, hem nicelik, hem de nitelik 
bnk::ı....>nından kısi.r ve dağınık bi.r tnkl.lll görevlerden ibaret kçı.lmış
tır. Yürürlükteki mevzuat, sosyal hizmetlerle yülcttnlü laıruluş
lar arasında sınırları belirli bir görev pnylnştırmasl. yapmamış
tır. Gerçekten sosyal hizınetlerle ilgilenen merkezi yönetim bi
rimleri, maha.lli yönetim birimleri ve gönüllü halk kuruluşla.rı, 
dernekler a.rn.s:ı.nda bir işbirliği ko.lmmıııştır. Sosyal konularda
ki çabalar dağınık pla.ns•z ve danatlıaden uza.k olarak yürüraekte 
ve bir görev karmaşıklığı do~nnktndır.. Bu nedenle sosyal hi~et
lari yürütmekle meı--ltezi yönetirnin veya yerel yönetimlerin görev-
landirilmesi gerekir. 

Bir başka örnek nlal~: 6785 Sayıl~ İmar Yasasını~ 26. mad
desi nüfusu 5 binden yukarı olan belediyelar, lıaar planı ynp
tır.::ııak zorunluluğundndı.r. Daha. az nüfuslu belediyeler ise n Bel
denin inkişa.fına. belediyenin teknik eler.:ınn ve mali durumuna gö
re belediye meclisi kararı ile imar planı ynpt:ı.rnbilmeye" yet.• 
kili kılınm:tŞla.rdır. 7116 sayılı ynsa.yln da İmar ve .İsknn Bakan
lığına istem ~zeri..ı."lo, iraar plnm yapma.k ve yapncnklaroda ya.rdını 
görevi verilmiştir. 

Uyguluıııa.da. bc1ediyeleri, iı.-nar plo.m. yapma. görevini çoğun
lukla İller Bankosı o.racılığ~ ile yerina getirmekte ve değişik
liğe uğ.ro.ynn imo.r planlar:ı.nın uygv.lnnmayıp ko.ğıt üzerinde kal
dığı göı .. ülmektedi.r. Bu ne.denle imar plQnı hazırla.n..11asında mer-
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kezi yönetim ile belediyeler o..rnsındn kesin bir görev nyır:ı.m:ı
nn gidilmesi gerekir. Aksine iki idare o.rcı.sındo. görev knrış:ı..ı...""ll. 

yaratılmış ve görev k:o.rış:ı.mı uygulı:ı.nın.ya. do. geçmiştir. 

Diğer turaftan 1580 soyılı yasanın 15/68. maddesi beledi
yelere ucuz belediye konutları yapmak ve kiraya vermek göravi
ni vermiştir. Genellilde bütün belediyelerin bütçe olnnaklo.rı 
oro.nJ.ndo. mülk edinr:ıeye ço.ba gösterdikleri, bu mülklerin ise, 
dükkan, otel, siner.ın gibi ticari iş yerlerine dönük olduğu ve 
konut yapınuna önem verilmediği görübıektediı .... Ancak bunu da 
hQklı bir sebebe bo.Llo.mo.k gerekir. Ziro belediyelerin mali va 
teknik olanaklarının yeterli olmo.ması ve görevin seç:L'1ılik lta
bul edilmesi neden olmaktadır. Bu bakıı:ıclnn ülkeı:aizde güncel ao
runla.rdan olan konut şorunu ve buna bağlı gecekondu sorunu ü
zerine ivedilikle eğilinmesi gereken sorv.nlo.rdır. 1976 yılı i
çerisinde merkezi idarenin bnzı belediyelere konut sorunu konu
aunda yardımcı olduğu görül:m.ekle baro.ber, hızlı şehirleşr.ıe yü
zünden ülke çapında bir ağırlık taşıdığı için, merkez.i idare
nin bu sorununa yüklenmesi gerelailektedir. 

Belediyeleı~in bo.yındırlık görevleri o.rnsı:ndaki içmasuyu, 
elektrik enerjisi üreten ve ulnştırn1n tesisleri kurillnk bugün 
için merkezi ido.renin göravi olan konulo..rdır. 

7478 sayılı yasa., nüfusu üç bine kndo.r olan belediyelerin 
içme ve kullanna sulo.rını sa.ğla.ına görevini Köy İşleri Bakanlı
ğına vermiştir. 1968 yılında 1053 soyılı yo.so.yln sistemde bir 
değişiklik yapılmış nüfusu yüzbinden fazla olan şehirlerin iç
me, kullanma ve endüstri sularını sağlamo. görevi Devlet Su İş
lerine verilmiştir. 

Yürürlükteki sistom bu konuda. belediyeleri üç ayrı gruba 
bölınektedir. Nüfusu yüzbinden az ola.n bir belediyenin içmesUlU 
bir ö zelliğe sahip olabilir ve ~erkezi yönetirnce bunun yerine 
getirilBesi gerekebilir veya nüfusu yüzbinden Iazla bir bale-
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diyenin su getirmek için merkezi yönetimin desteğine gerek oı
mn.yabilir. Bu nedenlerle hizmetin belediyeye bırnk::ı.lnınsl. veya 
tamamen merkezi yönet~~ tarnf::ı.ndan nll.nL11lSl. gerekir. Aynı durum 
elektrik enerjisi üret~ai konusunda da mevcuttur. Bugün Türki
ye Elektrik Kurunıu, enterkonnekte sistenden elektrik snğlrunnk
tadır. Ulusal nitelikteki bir hizmet olo.n eleldrik enerjisi ü

retiminin belediyelerde görev olarak kalınası kan:uıuzca. anlam
sızdır. 

Merkezi yönetin ile belediye a.ro.sındo.ki belirli lconulnr.
dnki görev karuınşıklığının örneklerini eğitim görevlerinde, ta~ 
rım görevlerinde, eleonomik görevlerde, u~a.şt:ı.rma görevlerinde 
ve esenlik görevlerinde görmek mümkündür~ ·Bir çok niteliği o.y
ruı. olan görevi, birden fo.zla idare aynı zo.r_ıı::-nda. yükle.n.:rıiş olmn
sı hizmetin zo.rnrınc sonuçlar doğuı~akta.dır. 

Bugün Türkiye'de hizneti yürütecek ve hizmet üzerinde ve
sa.yet yetkisini kullanacak birhaleri birbirinden ayıracak bir 
örgütlen11eye ihtiyaç vardır. Bu nedenle ülkemizde belediyele
rin, mali sorunla.rını bir. tarafa. bıraksak bile', hizmetlerin da
ğınıklığ:ı. açıs:ı.nda.n belde halkına yeterli düzeyde ve etkinlik
te hizmet edemediği bir gerçektir. 

Bu konuda öncelikle Eri.t; .Tü__.t:k ~Beledı_ye modelinin belirlen
mesi· ~erekrn.ekt.e<!iı:,. Ko.mu hizmetleri, merkezi yönetim ile bele
diyeler ve diğer yerel yöneth~ bir~uleri arnsındn ham kuruluş
lur~n, hem de hizwetlerin niteliklerine uygun biçiL1da bölüştü
rülmelidir., Merkezi idare ulusal nitelikteki hizmetleri yürüt-

ı:aeli, belediyelere b:ı.rakıla.n hizmetler konusunda. dastek olna.lı
d:ı.r. Bele/.::.iyeler taro.fından ya.pılmnsı gerekli bazı hizmetleri 
özel idareler yükle.nı.'nelidir. 

Belediye hizr.ıetleri lwnusunda yenielen ele a.l:ı.nıp düzenlen
mesi gereken hususlardan birisi de belocliyelerle/ilgili mevzu
attır. Belediyelerle ilgili mevzuat toplQUQnlı ve bir sistem 
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içerisinde yeniden düzcnlenmclidi.r. 

2- Kaynak Tahsisi Gereği 

Belediyelerin mnli knynaklar~lun yeterince urttıralma
ması görevlerinin o.ksı:ı.ma.sınn neden olmo.ktndı.r. Özellikle büyük 
şehir belediyelerinde kendini hissettiren bu durum nynı zruno.n
da. Ulusul Planın ko.yna.k tahsisinde saptırıcı bir et kon olmakta
dır~ Üçüncü beş yıllık planda belirtildiği gibi, yerel yönetim 
gelirlerinin, go.yrisnfi mi.lli hasıla.ya oranı ilk plnn dönemin
de saptanan hedeflerin nlt:ı.nda kalmıştır; İkinci plan dönemin
de ise giderek azalmıştır. Birinci beş yıllık plan döneminde 
hedef yüzde 2,55 iken, gerçekleşma orto.lo.ması yüzde 2~ 26 'da. ımı
mıştır. İkinci plun döneminde ise gerçekleşma oranı yüzde 2.10 
dolayındadır. Mali lmynakların yetersizliğinde, gelirlerin çe
şitli kaynaklardan ::ı.lınması kanuni payların gösterilen oranda. 

' ve zamanında verilnemeleri önemli bir neden olmaktadır. Beledi-
ye gelir sisteminin aynen devn.m etmesi lıo.linde önümüzdeki yıl
larda Avrupa Ekonomik Topluluğu ila, güL~ük birliği gerçekleşti
rilirken güm.rülderin giderek indirilmesi bu vergilerdan belli 
oranda. pay alan belediye gelirlerinide etkilayeceği şüphosizdir~ 

III- TÜRKİYE' DE :BELEDIYE FİNANSl\iiANINDA SİSTEM ÖNERİSİ 

Bir önceki ayırırnda gördül;ümüz gibi bugün Türkiye'de 
belediye hizmetlerinin ve belediye gelirlerinin reorgo.nizasyonu 
gerekmektedir. Bu bakımdan konuyu hizmetler ve gelirler bnkıruın
do.n ikiye ayırn.rak incelerneyi uygun gördük. 

1- Hizmetlerin Yeniden Düzenlannesi 

Türkiye'de belediye hizmetlarinin yeniden düzenle~tiesi 
ile ilgili Ücüncü Boş Yıllık Ka.lk:ı.nmn Plnnındı:ı. bir dizi tedbir 
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öngörülmüştür. Plnndo. yer o.lo.n tedbirlere göre " •••• önceden ge
lir sağla.l1D.lo.dıkço. r,ıo.halli ido.relere ek hiznet ve külfet yüklen
meyacekti.r. Mahalli idarelerde hizmetlerin standa.rtları belir
lenecek, bu konuda. etkin bir denetir2 biç:i.i:.ıi geliştirilecektir" 

ifadesi ile plan, yerel yönetinılere ait hizı;ıctlerin genel ola.
rak ve btlıılo.rın özelliklerine göre yeniden düzenlenrıesini ve 
bu düzenlemenin yo.sal olr:ıo.sını önermektedir. Başka bir dey:i.rı.1le, 

hizmet bölüşili~ünün yerel ve yönetsel taso.rruflo.ra olanak sağla
ma.dnn yı::ı.pılması önerilmektedir. Bu görüş ko.nı;:::ıızca şu ba.kındn.n 

sakıncalıdır; Bugün Türkiye'de yerel yönotimin karar esnekliği 
zaten yoktur. Belediyeler bugünkü görevlerLıi yerine get~nede 
merkezi yönetim denetimi altındadır. Bu denetim değişik görev
lerde onaylo.yıp ono.ylo.mn.mn. veya değiştirerek onayln.ma. şeklinde 
orto.yn çıla.no.ktn.dır. 

Belediye hizmetlerinin düzenlenn1esinde plnn esaslarının 
ışığı altında. orto.yn iki ihtiınnl çılouo.ktc'.dır. Birincisi, yerel 
yönetimin gerek hizmet ve gerek gelir bo.kır:ıından to.mo.men ve sit
kı sılnyo. ~erkezi yönetime bağlanao.sı, ikincisi yerel yönetirne 
esneklik tçı..nıyo.rnl~ belediyeleri 11yerel hükili-net 1' şekline getiril
mesidir. 

Günür.ıüzdeki uluslarda yerel yönet i...il. ı:: onusundu nerkeziyet
ciliğe doğru bir eğilim olduğu gerçektir. Bu bo.kıındo.n Türkiye 
de ko.rmn esaslı bi.r hizmet düzeninin uygulanması kanırıuzcn en 
nkılcı yol olacaktır. · 

Ko.mu hizmetlerinin bölüşüLilesinde nitelikleri bnlcımndan 
yerel olan ve belde ho.lkını ilgilendiren, kntkı.sını gerektiran 
hizmetlerin belediyeler tnro.fındnn ynpıl~nsı o.sıl olmGlıdır •. 

Bu bölüşülr:ıede merkezi yönetin1 belediyelere koordinasyon 
sağlmnak açısından, yol gösterrıek, st0ndo.rtlo.rı saptamak açı
sından dastek hizmetler so.ğlo.mo.lıdır. Belediye orgo.nlnrının 
yetki görev ve ilişkileri yenidon düzenle.n...ilelidir.' 
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Belediyeleri yönet~n ynsnlnr~n gunun şartlarına uymndı
ğ~ bir gerçektir. Belediyeler ile ilgili mevzuat toplnnonlı vo 
bir sistem içinde yeniden düzenleamelidir. 

2- Belediyelerin li1ino.nsmnnında Geliı'"'lerin Yeniden Düzen
lenmesi 

Belediyelerin finansmanında hizmetlerüı yanısıra ge
lirlerin de yeniden düzenlenmesi gerela;:ıektec1ir. Günümüzde, sa.
na.yileşme nüfus artışı ve şehirleşme, · tolınoloj ik gelişmeye pa
ro.lel olarak belediyelerin hizmet ve giderlerinde önemli artış
lar meydana gelmiştir. Belediyelerin artan hizmet ve gider yü

kümlülükleri ile ·bmılc.rı karşılo.yacnk gelirleri nra.sındaki bağ
lo.ntı a.ksa.maktndır. 

1948'lerdeki ekonomik ve mali in~nn ~e verilere uygun ola
rak yüı"ürlükte buluııo.n Belediye Gelirle.ı:•i Sisteminin, bugünkü 
geçerli ve kendini duyuran koşullar uynrınco. yeniden bir düzen
leme ve geliştirmeye to.bi tutulmo.s:ı. gerelc:1ektedir. ' 

Bu konuda. değişik yönetim bir~~lerinden parlementoya. yasa 
teklifleri verilmiş bunla.rın bir kısmı görüşülmemiş veya ııka.dül:' 1 

olmuştur. Hnlen mecliste Mo.liye Bo.kanlığının hnzirlndığı ve 7 
Ocak 1975 de sunulan Belediye Gelirleri Y~snsı Tasarısı da gö
rüşülmemiştir• · 

Belediyelerin finansmanında gelirlerin yeniden düzenlen
mesi ile ilgili olarak pek çok öneri ileri sürülebilir. Buraya 
kndnr yaptığımız ç~lışmnnın ışığı ve uysulo.nnbilirlik açıs~n
dan nşnğıda belirttiğ~~iz tedbirlerin nlı~Ja.sını öneriyoruz. 

Belediye yasalcı..ı. ... ında yapılacak değişikliklerle, belediye, 
öz gelirlerinde sc.glnnnco.k artış belediyelerdeki mali krizin 
çözümünde etkin bir yol olabilecektir. Bunu~ için yerel vergi~ 
ler belediyelere bıro.kılmalıdır. Bu konuda en öneali vergi hiç 
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şüphesiz emlak vergisidi.r. Bilindiği gibi emlak vergisinde il 
içinde topla.nnn hasıl::ı.tın yüzde 45'ini belodiyeler, yüzde 35' 
ini il özel idareleri, yüzde 20 1 sini de ::::ml iye tahsil karşıli
ğı alr:ıaktadır. Erılnlc vergisi yo.so.sında yo.pılacak bir değişik-. 
lilt ile bu gelirin tamnı:nının belediyelere bıra.kılmo.s:ı. gerekir. 
Yine bu verginin tahsili ile ilgili yüzde 20'nin de belediyeye 
bırnln.l:c:ıası gerekir. Zira Devlet bir tc.rafto.n gelir ve kurum
lar vergisinden, gün~ük vergilerinden, tekel maddeleri hasıla
tından belediyelere pay verirken, emlnk vergisinden pay almo.sı 
çelişkili bir görünüş yo.ratmaktndır. 

Bugün belediyelerin öz vergi lmyno.klo.rı yetersizdir. Vo.:r
olan vergi knyno.klnrını da belediyeler kuııanr.ınktadırlo..r. Örne
ğin, İstanbul' do. işgaliye resr:li üst sınırı ı:ıet.reko..re başına 25 
kuruştur. Bu verginin tahsili için yo.pılacnk ho.rc&~a, so.ğlo.yo.-

·oo.ğı gelirden daha düşük olncnktır. Dolayısı ile yukarda da. de
ğindiğ:L-:ıiz gibi belediye gelirleri ynso.sının en hızlı bir şekil
de yürürlüğe girmesi gcrektlektedir~ 

New York City örneğinde görüldüğü gibi, büyük şehirlerde 
yo.şama.n:ı.n ve büyük şehirin nimetlerinden yo.ro.rlanno.nın bir be
deli olması gerekir. İyi düzenlenecek ve uygulo.no.oo.k bir yerel 
vergi sistemi, büyük şehirlerin etro.f:ı.nı çevreleyen sağlıksız, 
plansız gelişmeyi önleyen demokratik bir a.ro.ç olabileceği gibi, 
şehirden elde edilen nvnnta.jlnrdnn bir bölümünün yine şehre dön
mesini snğlaynbilir. 

Avrupa. ve .Arneril~n Birleşik Devletleri şehirlerinde gördü
ğümüz gibi büyük şehirlerde ynşa.ic--ıo.nın ve büyülı;: şelıirin niı:ıetle

rinden ynra.rla.nrıo.nın bir bedeli olınnsı gerekir. Bu bedeli ko.r
şılnr:ınk için Avrupa ve ~~erika. Birleşik Devletlerinde uygulanan 
yüksek verir:üi yerel kaynak olan satış vergisi (Snles Ta.x) ül
kemizde de uygulanabilir. Bugün satış vergisine benzeyen ve İş
letne Vergisi adı ile ho.zine irndla.rı içinde yer o.lnn vergi as
lında belediyelere nit olmo.sı gereken bir vergidir. Yapılacak 
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yasal değişilcliklerle bu vergi belediyelere bl.rakılrı.1alı~r. 

Paylara ilişkin sorunları incelerken belirttiğimiz gibi 
Devlet gelirlerinden ayrılan paylar tahsil dairesi tarafından 
ilgili belediyeye doğrudan doğruya yat:ıı ... :ı..lmakta veya ayrılan 
paylar İller Banlmsına doğrudan doğruya gönderilerak bu banka
ca belediyelere dağıt:ı..lınuktayd~ veya ayrılacak pay karşılığı 
genel bütçeye tahsisnt konulmak suretiyle İller Bankası kana
lı ile gönderilmekte idi; 

Pnyların, bir tak~~ karmaşık yollardan belediyelere devri 
bir talo.m sorunlar yaratmakta idi, bu l~o.nular üzerinde do.ho.: "n
ee durduğumuz için tekrardan kaçınıyoruz. 

Bu sorunların önlenebilmesi için payların genel bütçeye 
ödenek lconulmn.sı şeklinde belediyelere verilmesi yöntemi kaldı
rılmalıdır. 

Ötedenberi belediye gelirleri içinele yer alangelir konula
rı çeşitli nedenlerle tümüyle veyo. kısr:ıen vergi d:ı.şı k[ılnuştır. 

Günün koşullar~~ uygun yeni bir belediye gelirleri yasası çı~ 
kana kadar, vergi dışı lw.lan bu gelir konularJ. vergi dışı lml.
malnrının hukuki sebebleri ortadan kaldırılarak &ünün verile
rine mali ölçülerine uygun olarak tekrar vergi aıa.ıuna sokulma
lıclır. Tabeln ve ilan vergisi ile ilan. reklen ve.rgisi bir örnek 
olarak gösterilebilir(29). 

( 29) Belediyelerin ya so. ile tanın.~..<·u.ş. levho., ilan .reklam ve li
man işgal resmi alma yetkileri, . .rGSillin üst sınırının yasa 
ile belirlenmemiş olması. nedeni. ile Anayasa Mahkeme sine e 
1968 yılında kaldırılmıştır. 
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S O N U Ç 

Alt~ bölümde incelediğimiz hususların ve ortaya koyduğumuz 

verilerin ışığı altında Türkiye'deki belediyelerin gelir kay

nakların~n görevlerini yerine getirmeye kafi gelmeyeceği açık

ca belli olmaktadır. 

Bu nedenle, belediyelerin gelir sistemlerinin yeniden dü

zenlenmesi kanımızca zorunludur. 

Bugünkü durumda belediyelere kısmen de olsa yeterli gelir 

kaynaklarının sağlanabilmesi için aşağıdaki hususların gerçek

leştirilmesi gerektiği kanısındayız; 

Türkiyelde en verimli gelir kaynakları merkezi yönetimia 

emrindedir, merkezi yönetim gelir kaynaklarının dağılımı ile 

ilgili hukuki düzeni yarattığında~, bütüa önemli gelir kaynak- ~ 

ları~ı elinde bulundurmaktadır. Merkezi yönetimin gelir kaynak

larına olan bu hakimiyeti, kamu hizmetlerinin de merkezi yöne

tirnce yürütülmesi eğilimini güçlendirmektedir. Belediyeler, ye~ 

rel gereksinmeleri en iyi şekilde saptayabildiklerine göre be
lediyelere ait hizmetler belediyelere bırakılmalı ve gerek mer-
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kezi yönetim ve gerekse belediyeler etkinlik prensibinin ~ş~

ğı alt~nda kendi hizmet alanlarının sınırını çizmelidirler. 

Türkiye' de belediyelerin artan hizmet ve gider yükümlülük

leri ile buaları karşılayacak gelirleri arasında bir bağ kUrmak 

oldukça güç hatta imkansızdır. Belediyelerin gider yönünün. ge

lir yönünü önemli oranda aştığı günümüz Türkiyesinde önaı:.1 ve zo

runluluğu bu derece artan ancak hala kırk yıl önceki ekonomik 

mali imkan ve verilere uygun olarak yürürlükte bulunan Beledi

ye gelirleri sisteminin bu günkü geçerli ve kendini duyuran ko

şullar uyarınea yeniden bu düzenleme ve geliştirmeye tabi tu~ıl

maaı gerekmektedir. 

BugUn Türkiye'de belediyelerin gelir sorunlarının, beledi

yeler ile merkezi yönetim urasındaki politik bir dengesizlik o

larak tanımlayıp çözüm aramak yanıltıcıdır. Bu mali bunalım kı

sa dönemli değil, kaynağını eskimiş yasalardan olan uzun dönem

li bir bunalımdır. 

Anayasa belediyelere, (yerel yönetimlere) görevleri ile o

rantılı gelir kaynakları sağlayacağını açık ve kesin olarak be

lirtmesine rağmen, bugün belediyelere verilmiş görevlerla sağ

lanan gelirler ters orantılıdır. Belediye gelir yasalarında ge

lir artışını sağlo..yaeak esnekliğin bulunmamasJ. bunun başlıca 

nedeni olmuştur~ 
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Türkiye'de belediye gelirleri verimsiz öz gelirleri ile, 

karma esasın ortaya koyduğu ve üst yönetinler taraf1ndan tah

sil olunan bazı temel vergi hasılatlarının paylaşılması ve bun

ların yanında merkezi yönetirnce şartlı veya şartsız olarak ve

rilen bağışlar bileşiminden oluşmaktadır. 

Merkezi yönetimin topladığı vergilerden belediyelere veril

mesi gereken payların bazıları, her yıl bütçe yao~llo. konulan 

hüküınlerle lruçültülmektedir. Diğer taraftan belediyeler kendi 

öz vergi kaynaklarını yeterince kullanrunamaktadır. Bu sorun, ye

rel vergi kaynaklarının olmasına karşın, bu kaynakların beledi

ye tarafından kull~nılmasına olanak verilecek yasal eksiklikler

den doğmakta~r. 

Türkiye açısından, bugün belediyelerle ilgili yasaların tü-

mü eskimiş ve günün koşullarına U%ıaktan uzaklaşmıştır •. Bu neden-
ele 

lo bu yasaların bir an önc~jalımnasında yarar vardır. Ancak y~sa 

değişikliklerinin yansıra, ilgili bölümde geniş olarak açıkladı

ğımız gibi, Türkiye'de belediye hizrıetlerinin finansmanında be

lediyG hizmetlerinin yeniden sınıflandırılmasına ve kaynak tah

sisine gerek vardır. Belediyeler gelir isteyen kurumlar değil ge

lir yaratan kurumlar haline getirilmelidir. Bu konudaki çaba ı:ıer

kezi yönetime olduğu kadar belediyelere de düşmektedir. 
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