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G İ R İ ş 

Bir ülkenin hızlı kalkınabilmesi, kalkınma fikrinin 

yalnız merkezi yönetim tarafından değil, tüm kuruluşlar, ki

şiler tarafından benimsenmesi ve uygulamaya geçilmesi ile 

mU.rrıki.J.ndür. Devletin yanında kurumların ve fertlerin girişken

lik ve teşebbüs giiçlerinden yararlarnlma~3ı da gerekmektedir. 

Bu alanda yararlanılacak kuruluşların başı.nda belediyeler 

gelmektedir. Her ülkede oldu[,ru gibi ülkemizde de kamusal hiz

metlerin bir kısmı merkezi yönetim, bir kısmı mahalli idare-
.. l 

ler tarafından yapılmaktadır. Ulkemiz de mahalli idareler i-

çersinde karııu oyunun en çok dikkatini çeken belediyelerdir. 

Bunun nedeni bazı hizmetlerin belediyeler tarafından daha iyi 

.yerine getirilebilecekleri ve belediyelerin g~rçekleştirdik

leri hizmetlerin toplumun ııi:lncel yaşantıları ile daha yalcın

dan ilgili oluşudur. 

Ayrıca ülkemizde son yıllarda kentlere doıru yapılan 

göçlerin düzensiz olarak gelişen kentleşrneye, nüfus artışına, 

alt yapının yetersizliğine neden oldu~u ve bunlara bağlı ola

rak yeni sorunlar ortaya çıkardığı bir gerçektir. Durum böyle 

olunca özellikle büyük kentlerdeki hava kirliliği, gecekondu 

olgusu ile belediyelere daha faz la görev düştü2,iüıü görmekte-

YiZ. 



Belediyelerin kendilerinden beklenen bunca önemli 

fonksiyonları gereisince yerine giterebilmeleri için hem be

lediyelere bırakılacak hizmetlerin rasyonel esaslara göre 

sapta:ı:unası, hem de bu hizmetlerin gerektirdiğj_ harcamaları 

karşılayacak gelir kaynakları ile donatılması gerekir. Hiz

met ve gelir dağılımı istenilen biçimc.le gerçekleştirilme~i~1i 

taktirde belediye hizmetlerinin yerine getiriınıesi tam anla

mıyla mümki.in olamayacaktır. Ni teldm ülkemizde son yıllarda 

bu durumun somut cimeklerine sık sık rastlanılmaktadır. 

Çalışmada ülkemizde güncel önemi olan 1:ıu konuyu bele

diyeler ve son yıllarda dikkate değer bir uygulanıa biçimi o

ları büy·L:i.k şehir belediyeciliği açısından incelemek amaç edi

nilmiştir. 

Çalışma beş bölilinden oluşmaktadır .. 

İlk bölümde, belediyeler, belediyelerin kurulması, be-
, 

lediyelerin organları ve bunların görevle:ci, 

İkinci bölilinde, gerek belediyeler yasası, gerek diğer 

yasalarca belediyelere verilen görevler, belediyelerin yetki

leri-hakları ve ayrJ.calıkları incelf~nrııi§tir .. 

Üçüncü bölümde belediyelerin gelirleri, gelir çeşitle

ri incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde belecliyeleri:r.ı giderleri vtı belediye 

bütçeleri incelenmiştir. 

Son bölth:nde ise Eskiş ehir Belediyesi c) rnek olarak se

çilmiş, yukarıdaki bölümlerle ilişkilend:irilerek, 1977 ve 

19t36 yılları arası bütçesi incelerıerEJk çalışma ~3onuçlandırıl

mıştır. 
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B i r i n c i B ö 1 U m 

BELEDİY'.21Er~ h'1JHUU1ASI VE ORGANLAHI 

A. BELEDİYELER 

ı. Belediyeler 

Devletin tüm ülkeyi kapsayan görevleri vardır. Geniş 

sınırlcı..r içersi.nde devletin görevlerini gereği cibi yapabil

mesi için bir çok k:~.ı.rarlar alınır. ~rü.m bunların bir merkez

den yönetilmesi veya y'Li.ri.:i.tülmesi işlerin gecikmesine neden 

olur. Öte yandan mahalli özellikteki bir hizmetin merkez ta

rafından yönetiJJaesi 1 y'Li.ri..itülmesi veya de2;e~':"'leııc1irilme~ıi de 

güç-Gür. J3mm:n için devlet ve merkezdc:rı. yöEetim adın<'.:. hareket 

eelecek kurulu;ılara ihtiyaç vardır. 

G·erek du;yu.la...vı bu kurulı:ışların en gi.tzel örnet';i kuşku

suz malıalli ida:releru:i.r. IIahalli idareler 1-:::armı hizmetlerine 

ol:::m toplum.J:J.J_ tale-bi r;ıe:ci::ezi :v-önetin.<len daha yararlJ. ve ger

çekle.re uyg·un bir biçimde testi t edebilme iEıkanına sahiptir-

le:c. Bu nedenle bu kuruluglar:Ln iginde en etkin ve serbest-

liJ;e sahip olarıı belediyolerdir. 



Bugünkü belediyeciliğimizin temelleri 1930 yılında çı

karılan 1580 sayılı Belediye Yasası (1) ile atılmıştır. Bu 

Yasa belediye yönetimini "Beldenin ve beldede yaşayanların 

mahalli nitelikli olarak medeni gereksinmelerini karşılamak, 

düzenlemek ve yerine getirmekle yükümlü bir tüzel kişilik -

tir" (2) olarak taıu.rnlar. 

2. Büyük Şehir Belediyeleri 

Son zamanlarda hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak 

Türk mahalli idareler literatürüne iki yeni kavram girmiş -

tir. Bunlar, büyük şehir belediyesi ve ilçe belediyeleridir. 

Büyük şehir değimi ilk kez 2972 sayılı Yasa (3) ile 

anılmıştır. Büyük şehir, belediye sınırları içinde birden faz

la ilçe bulunan şehirlere denilir. Büyük şehir belediye sı -

nırları içinde kalan ilçelerde kurulan belediyelere de ilçe 

belediyeleri denilir. 

B. BELEDİYELERİN KURULMASI 

ı. Belediyelerin Kurulması 

Ülkemizde belediyelerin kurulmasına ait hükümler Bele

diye Yasasında (4) açıklanraıştı.r. Nüfusu 2000 'i geçen yerler

de belediye kurulması mümkündür. Aneale bu kuruluş otomatik 

(1) R.G. 14 Nisan 1930, s.l47l. 
(2) Harndi MEHT:C.~, Belediye l'iievzuatı, Şark Matbaası, Ankara, 

1980, m.ı, s.3. 
(3) R.G. 18 Ocak 1984, 1\'lahalli İdareler İle Mahalle Muhtar

lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Yasa,s.l8285. 
(4) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e., m.7, s.5. 
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değildir. Köy halkının belediye kurulmasını isteruesi, bu is

teğin oylama ile resmi olarak saptarunası, ilgili idare kurul

larının olumlu kararı, Danıştay •ın incelemesi, Bakanlar Kuru

lu 'nun kararı ve Cur.ahurbaşkanının onaylaması ile bir köyde 

belediye kurulabilir. 

İl ve ilçe merkezlerinde nüfuslarına bakılmaksızın, 

nüfusu 2000 'den az dahi olsa belediye kurulması zorunludur. 

Bir köyde bir defa belediye kurulduktan sonra nüfusu 2000' 

den aşağı düşse bile belediye kuruluşu korunmaktadır (5). 

2 .. Büyük Şehir Belediyelerinin Kurulması 

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve köyden şehre göç 

gibi sebeplerle, şehir nüfusundruci artış oranının gerçek nü

fus artışı oranından daha yüksek nisbette seyrettiği bilinen 

bir gerçektir. Bu temponun önümüzdeki yıllarda da devam ede-

ceği, kasabaların bir kısmının daha şehir haline geleceği, 

şehirlerimizden bazılarınında daha büyük hüviyete bürüneceği 
1 

kolayca tahmin edilebilir. 

Ülkemizde özellikle son yıllardaki bu nüfus artışı, 

gelişme ve sanayileşme başta İs tanbul, Ankara, İzmir, Adana, 

Bursa, Gazia.ı.-vıtep, Konya olmak üzere büyük yerleşim merkezle-

(5) Nuri TORTOP, Mahalli İdareler, B.2, T.O.D.A.İ.E. Ya.No: 
218, Ankara, 86, s.91. 
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rinde hızlı bir şehirleşmeye yol açmıştır. Böylece büyük şe-

hirlerimizdeki plansız ve kontrolsüz fiziki gelişmeyi önlemek 

ve dönemin ihtiyaçları da göz önüne alınarak yeni hukuki ve 

idari düzenlemeler getirilmiştir (6). İşte bu yeni düzenleme 

büyük şehirlerimizde kurulmuş veya kurulacak olan büyill~ şehir 

belediye sistemidir. 

Büyük şehirlerimiz de büyük şehir adıyla, büyük şehir 

belediyesi kurulmaktadır. Şehir içindeki ilçelerde ise ilçe

ler.in adını taşıyan ilçe belediyeleri kurulması öngörülmekte-

dir. 

Ayrıca merkez ilçeler ayrı bir ilçe sayılarak bu ilçe-

nin büyük şehir belediyesi içinde kalan kısmında merkez ilçe 

belediyesi adı altında bir belediye kurulur (7). 

Ülkemizde gerek belediyeler gerekse büyük şehir bele-

diyeleri hızlı bir artış göstermektedirler. Eelediyelerimizin 

ve 1984 'ten itibaren büyill{ şehir hüviyetine bürünen büyük şe

hir belediyelerimizin artışlarını Tablo I ve Tablo II'de gös

termek mümkündür. 

(6) Şerafettin TARHAN, "Büyük Şehir Belediyeleri", İ.B.D., 
Y: 41, S: 475-76, Mayıs-Haziran, 1985, s.171. 

(7) R.G. 9 Temmuz 1984, No: 3030, 18453 sayılı Büyük Şehir 
Belediyelerinin Yönetimj_ Hakkında Yasa Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabülü Hakkında Yasa, m.4. 
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TABLO - I 

BELEDİYE SAYISINDAKİ ARTIŞ 

Yıllar Belediye Sayısı 

1975 

1976 

19'77 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1654 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1688 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1710 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1720 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1727 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1727 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1587 (8) 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1590 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1684 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1793 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1803 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1819 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1830 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1830 

Kaynak: Sabri YAŞAYAN, "Yeni Be1ediyelerimiz", 

İ.B.D., Y:43, S:488, Nisan,87, s:136. 

(8) 12 Eylül l980'den sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafın
dan ll Aralık 1980 tarihli R .G. 'de yayınlanan 34 •nolu 
kararda, büyük kentlerin yakn1larında teşekkül etmiş be
lediyelerin halka hizmet göttireınedikleri gerekçeleri ile 
Sıkı Yönetim. Komutanlıklarının emredecekleri şekilde ana 
belediyelere bağlanması sonucu belediye sayısında düşme 

görülmüştür. 
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Büyük şehir belediyesi statUsüne kavuşan illerin ve buna 

bağlı ilçe belediyelerinin durumları ise şöyle tablo edilebilir. 

TABLO - II 

Büyük Şehir Belediyeleri ve Bağlı İlçeler (9) 

İSTANBUL 

Bakırköy 

Adalar 

Be:ıikta:ı 

Beykoz 

Beyoğlu 

Eı:r.inönU 

Syi.ip 

Fatih 

Gaziosır.anpa~a 

Kadıköy 

Sarıyer 

Şi~li 

l!sküdar 

Zeytinburnu 

Kart al 

Küçükçekmece 

ttmraniye 

Pendik 

Kağıthane 

Çankaya 

Yenimahalle 

Altındağ 

Keçiören 

İZ~Iİ3 BURSA .• KONYA ADANA 

Konak Yıldırım Karatay Seyhan 

Bornova Osmangazi Selçuklu Yüreğir 

Kar:ııyaka :lilüfer Meram 

Buca 

G.AUTEP 

Şehit Kamil 

Şahinbey 

(9) R.G. 8 Aralık 1981, 2561 sayılı Büyük Şehirlerin Yakın Çevre
sindeki Yerle~im Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanması Hakkın
da Yasa ile İstanbul, Ankara·, İzmir'de belediye şubeleri ku
rulmuştur. Daha sonraları, R.G. ·5 Aralık 1986 gün ve 3306,sa
yılıYasa ile Adana, R.G. 18 Aralık 1987 gün ve 339l,sayılı Ya
sası ile Bursa, R.G. 20 Aralık 1987 gün ve 3398, sayılı Yasa 
ile Gazian~ep, R.G. 20 Aralık 1987 gün ve 3399, sayılı Yasa 
ile Konya ilimiz Büyük Şehir statüsüne kavuşmu~ ve bu illerde 
de 3030 sayılı Büyük ~ehir Belediye Yasası uygulanmaya başlan
mıştır. 
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C. BELEDİYELERİN ORGANLAR I 

ı. Belediyelerin Organları ve Görevleri 

Belediye tüzel kişiliğinin organları, belediye meclisi, 

belediye encümeni ve belediye başkanıdır. 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır. Sayıla

rı 9'dan az ve 55'ten çok olmamak üzere (10) nüfusa göre de

ğişen şehir yada kasaba halkının oransal temsil sistemiyle(ll) 

beş (12) yıl için seçtiği üyelerden oluşur. 

Belediye meclisi, belediye başkanının başkanlığında 

her yıl Ekim, Şubat, Haziran aylarında üç kez ikisi en çok 

15 gün, biri 30 gün olmak üzere olağan toplantı yapar. Ancak 

belli durumlarda belediye başkanı yada Valinin çağrısı yada 

üyelerden üçte birinin isteğiyle olağanüstü toplanabilir(l3). 

Belediye meclisinin görevleri şöyle sıralanabilir : 

- Bütçe kesin hesabın kabülü, değişiklikler ve aktarma-

lar, 

( 10 ) En düşük üye say ıs ı , nüfusu on b inin alt ın daki , en yük s ek 
üye sayısı ise bir milyonun üstündekiler için sözkonusu
dur. 

(ll) Belediye meclisi üyeleri 1963'e kadar, çoğunıuk, 1984'e 
kadar nisbi sistemle seçilirken, 25 1J:art 1984 'ten başla
yarak barajlı oransal temsil sistemine göre seçilmeye 
başlanmıştır. 

(12) 1984 l'llahalli seçimlerine kadar belediye meclisi üyeleri 
dört yıl için seçilmiştir. 

(13) Muzaffer SENCER, Türkiye 'nin Yönetim Yapısı, Ankara, 
1986, s.29. 
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- Çal~şma programlar~n~n düzenlenmesi, belediye hizmet

lerinin düzenlenmesi, bu hizmetler için kaynak yaratılmas~ 

ve kullanılmasına ilişkin kararları almak, 

- Belediye vergi, resim ve harçlarıyla hizmet karşılığı 

alınac~r ücret tarifelerinin saptanması, 

- Belediye zabıta yönetmeliklerinin incelenmesi ve onay

lanması, 

- Yılı içinde ödenmek şartı ile avanslar, borç verme 

ve borç aıma, 

- Bağışların kabUlü ve imtiyaz sözleşmeleri, 

Belediye görevleri içinde olmak şartı ile başkan ve 

diğer üyeler tarafından istenen di6er sorunlar, hakkında 

karar almaktır. 

Belediye karar organlarından biri de karma bir yapıya 

sahip olan belediye encümenidir. Ehcümen, belediye hizmet 

yöneticilerinden ayrı bunların yarısından fazla ve ikiden az 

olıruamak üzere meclisin kendi içinden bir yıl için seçtiği 

üyelerden oluşur •. 

Belediye encümenini olu~turm1 ataıllnış(memur) yöneti

cilerden ba~:lıcaları, Yazı İşleri, Hesap İşleri, Sağlık İş

leri, Veteriner, Fen İşleri, Hcl{uk İşleri ve Teftiş Kurulu 

Müdürü yada görevlileridir. Belediye başkanlığının başkanlı

eında toplanan encümen, meclisin toplantıda bulunmadığı sıra

da görevlerini yerine getiren ve sürekliliği olan bir organ

dır. 
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Gündemi başkanca düzenlenen encümenin başlıca görev-

leri şöyle sıralanabilir 

- BelediYe encümeni belediye bütçesinin ilk incelemesi-

ni yapar, 

- Saymanlık hesaplarını inceler, 

Ramulaştırma kararı verir, 

Bütçede aktarmalar yapar, 

.lhyat tesbitleri kararları verir, belediye organları-

nı belirler, 

- Meclis toplantıda olmadığı zaman meclis yerine geçer, 

karar verir. 

Belediye organlarından belediye başkanı beş (14) yıl-

da bir seçmenler tarafından doğrudan ve çoğunluk sistemiyle 

seçilerek iş başına gelir. Belediye başkanı belediye tüzel 

kişiliğinin başı ve yürütme organıdır. 

Belediye başkanının ikili bir konumu ve görevi vardır. 

Başkan belediyenin temsilcisi ve yürütme organı olduğu kadar 

genel yönetiminde bir organıdır. Genel yönetimle ilgili yasa

ları, öteki mevzuat ve emirleri yayıp duyurma görevi ile o 

yerin en yüksek mülki amirine de baitlıdır. 

(14) 1984 ldalıalli seçimlerine kadar belediye başkanları dört 
yıllık bir dönem için seçilmişlerdir. 18 Ocak 1984 gün 
ve 2972 Sayılı Yasa ile beş yıl için seçilirler. 
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Belediye ba~kanının görevleri şunlardır(l5) : 

Mülki amirlerinin göndereceği mevzuatı yayınlamru{ ve 

duyurmak, 

Belediye emir ve yasaklarını uygulamak, 

~~halli nitelikli işleri yürütmek, 

Belediye mallarını yönetmek, 

Belediye gelir ve alacaklarını izlemek, 

- Belediye adına sözleşme yapmak, 

Meclis ve encümen kararlarını yerine getirmek, 

- Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, 

İta amiri olarak sarf evraklarını imza etmek, 

2. Büyük Şehir- Belediyesinin Organları ve Görevleri 

Büyük şehir belediyesinin organları, büyük şehir be

lediye meclisi, büyük şehir belediye encüırwni, büyük ş ehir 

belediye başkanıdır. 

Büyük şehir belediye meclisinin görev süresi beş yıl

dır. Üye sayıları 2972 sayılı Yasaya göre saptanmaktadır. Bu 

Yasaya göre ilçe belediye meclisleri üye sayılarının beşte 

birinden oluşmaktadır. Her ilçe belediye meclisinde beşte bir 

oranında alınan üyeler büyük şehir belediye meclisini meydana 

getirmektedir. Bu üyelerin ilçe belediye meclisi üyelikleri 

(15) Nuri TORTOP, Mahalli İdareler, a.g.e., s.lOO. 
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de devam eder. İlçe belediye başkanları büyük şehir belediye 

meclisinin doğal üyesidirler. Büyük şehir belediye meclisi 

veya ilçe belediye meclisi üyeliğinden birinin sona ermesi 

halinde diğer meclisteki üyelik niteliğide sona erer. Büyük 

şehir belediye meclisi Kasım, :Mart, Temm:uz aylarının başında 

olağan toplantı yaparlar(l6). 

Büyük şehir belediye meclisinin görevleri ; 

BüWük şehir belediye Yasası, büyük şehir ve ilçe bele-

diye meclisinin görev ve yetkilerini ayrı bir madde ile hük

me bağlamamakta ise de, bu bakımdan bir yasa boşluğundan söz 

edilemez. Çünkü 3030 sayılı Büyük Şehir Yasası'nın 2lnci mad

desinde 1580 sayıl+ Belediye Yasasına yollama yapılmaktad~. 

Sözkonusu 1580 sayılı Yasanın 70. maddesinde belediye mecli-

sinin görevleri, bütçe, kesin hesap, çalışma programı, ek ö-

denek veya bütçede değişiklik ve aktarmalar, borçlaruaalar,a

vanslar, belediye gelirlerine ilişkin tarifeler, ücret tari-

feleri, belediye imar işleri, sözleşmeler, taşınmaz malların 

kullaruna biçimleri karşılık,istenen borçların kabülü, imtiyaz 

sözleşmeleri, belediye zabıta yönetmelikleri, yasalarla bele-

diyelere verilen görev ve yetki dahilinde olmak şartı i;,te be-

(16) Nuri TüRTOP, "Büyük Şehirlere.: Uygulanacak Yeni Yönetim 
Sistemi", İ.B.D. Y:40, S:463, Mayıs, 1984, s.l505. 
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lediye başkanı tarafından verilen veya üyelerden bir veya 

birkaçının önerdiği öteki konuları içermektedir (17). 

11Büyük Şehir Belediye Encümeni 11
; büyük şehir belediye 

encümeni, büyük şehir belediye başkanı veya görevlendireceği 

şahsın başkanlığında, Genel Sekreter, büyillc şehir belediyesi-

nin, imar, fen, hukuk, hesap ve yazı işleri ve personel işle

rini yürüten birim başkanlarından oluşur. 

Büyük şehir belediye encümeninin görevleri konusunda 

3030 sayılı Büyük Şehir Belediye Yasası bir açıklama yapmadı

ğından görev ve yetkileri ve encümene ilişkin diğer hususlar

da 1580 sayılı Belediye Yasasının belediye encümenine ilişkin 

görevleri uygulanmaktadır. Bu görevleri şöyle sıralanabilir(l8 ). 

- Belediye başkanı tarafından düzenlenen bütçenin ince-

lenmesi, 

- Hesapları incelemek, bütçede aktarma yapmak, 

Ücret ve tarifelerin tesbitit 

- Belediye cezalarını düzenlemek, 

Belediye Kesin Hesap cetvellerinin, belediye enellineni 

tarafından bağlanması gerekmGktedir. 

- Bı:ıcümen özürsüz sıra ile üç toplantı günü bulurunaması 

durumunda istifa etmiş sayılır (1580 Sayılı Yasa, m.85). · 

(17) Ahmet Sezai AYDIN, "Büyük Şehir Belediye ·Meclisin, İ.B.D. 
Y:43, S:499, Mayıs, 1987, s.l65-168. 

(18) Bkz.Belediye Mevzuatı, a.g.e.m. 83,84,85,86, s.28-29. 
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- "Reis tarafından havale ve tevdi edilmeyen hususlar 

hakkında encümen karar veremez", denilmele suretiyle görev 

sınırlaması getirilmiştir (1580 sayılı Yasa, m.84). 

"Büyük Şehir Belediye Başkanı" büyük şehir belediye 

başkanı, büyük şehir belediye sınırları içindeki seçmenler 

tarafından beş yıl süreyle seçilir. Büyük şehir belediye baş-

kanı, belediye başkanına verilen yasal görevleri yanında ilçe 

belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve 

beraberlik sağlamakla görevli ve yetkilidir. 

Büytlli şehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bü

tün kararlar büyük şehir belediye başkanlarına gönderilir.Büyük 

şehir belediye başkanı yasanın mesliclerde tekrar görüşülme

sini isteyebilir. Meclis kararlarında, üçte ikilik çoğunluk

la ısrar edebilirler, bu hallerde meclis kararları kesinleş

miş olur. 

Büwük Şehir Belediye Başkanı'nın görevleri şunlardır(l9): 

Büyük şehir tüzel kişiliğini temsil etmek, 

- Büyük şehir belediye meclisince onaylanan nazım imar, 

planlarını uygulatmak, 

- Büyük şehir belediye meclisi ve encümeninin kararları

nı uygulamak, 

- Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kurulu~ları ile işlet

melerinin etkin düzenli ve sü.ratli bir şekilde yönetilmesini 

sağ·lamak, 

(19) Bkz. 3030 sayılı Yasa, m.l4. 
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- Btzyük şehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işlet

melerinin bütçe tasar.ılarını, bütçe üzerindeki değişiklik tek-

liflerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlayarak ilgi-

li orğanlara göndermek, 

Büyük şehir belediyesinin gelir, alacrur, hak ve menfaat

lerini izlemek ve tahsil ettirmek, 

Bu yasada öngörülen hallerde yetkili organların karar

larını da almak şartıyla büyük şehir belediyesi adına sözleş

meler yapmak, bağış kabul etmek, bağlayıcı her türlü hukuki 

aki t ve tasarruflarda bulunmak, 

Dairelerde idari ve adli yargı mercilerinde davacı veya 

davalı sıfatıyla büyük şehir belediyesini temsil etmek veya 

başkasına vekalet yetkisini vermek, 

- Dava değeri 500.000.-Tı.. 'den az olan davaların, sulhen 

ortadan kaldırılmasına karar vermek, 

- İta amiri sıfatıyla verilen emirlerini imza etmek veya 

bu konuda yetki vermek, 

Gerektiğinde bizzat nikllli kıymak, 

Diter yasaların belediye başkanlarına verdiği görev ve 

yetkilerden büyük şehir belediyesi görevlerine ilişkin bulunan 

hizmetlerini yerine getirmek ve yetkileri kullamnak, 

- Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya bir kaçını 

ilçe belediye başkanlarına devretmek, 
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- İlçe belediyelerince yapılan hizmetlerin etkinliğini 

sağlayıcı tedbirleri almak ve bu amaçla gerektiğinde rııahal

linde denetlemelerde bulunmak. 

Büyük şehir belediye başkanı 1580 sayılı Belediye Yasa-

sının belediye başkanlarına verdiği görevleri ve 3030 sayılı 

Büyük Şehir Belediye Yasasının belediye başkanlarına verdiği . 
görevleri yerine getirir, tanıdığı yetkileri kullanır(20). 

3030 sayılı Yasa ile belediye örgütünde yeni bir memurluk 

ortaya çıkarılmıştır(21). Alışılınışırı dışında çok yeni olarak 

görünen bu memurluk "Genel Sekreterlik"tir. 

3030 sayılı Yasa'nın Genel Sekreter ve Yardııncıları" baş

lığı altında "Büyük Çehir Belediyesinde hizmetlerin başkan a-

dına, onun direktifi ve sorwallliuğu altında yürütü~nesini sağ-

lamak üzere bir genel sekreter ve en çok dört genel sekreter 

yardımcısı bulunur" denilmektedir. Bundan da anlaşılacağı gi

bi büyük şehir belediyesi genel sekreterin görev ve yetkisinin 

genişliği küçürasenecek ölçüde değildir. Bir bakıma, büyük şe-

hir belediyesi, genel sekretere teslim edilmiş gibi görünmek

tedir. 

"Genel sekreter, b"Liyük şehir belediye başkanının teklifi 

üzerine İçişleri Bakanının onayı ile, genel sekreter yardım-

cıları ise biiyük şehir belediye başkanınca atanır 11 • Büyük şe-

( 20) Ahmet Sezai Aydın, "Büy-t.Uc Kent Belediye Başkanı", İ .B.D., 
Y:41, S:479, Eylül, 1985, s.420. 

(21) Bkz. 3030 sayılı Yasa, m.l6. 
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hir belediyesi genel sekreterinin atanması, başkanın önerisi, 

İçişleri Bakanının onayı ile gerçekleşmektedir. Büyük, şehir 

belediyeleri genel sekreterin yönetlininde daire ba~kanlığı, 

müdürlük, şeflik ve memt~luklardan teşekkül eder. Genel sek

reterin büyük şehir belediyesi encümen üyesi olduğu belirtil-

ınektedir (22). 

(22) Ahmet Sezai AYDIN, "Büyük Kent Belediyesi Genel Sekre
teri", İ.B.D., Y:41, S:480, Ekim, 85, s.454-455. 
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İ k i n c i B ö 1 ü m 

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ 

A. BELEDİYELERİN GÖREVLERİ 

Belediyelerin halka sundukları hizmetler ülkeden ülke

ye ve zamarı içinde değişiklikler gösterir. Refah anlayışının 

gelişmesine koşut olarak, önceleri belediyelerce görülmekte 

olan kimi hizmetleri devlet üzerine alınıştır. Kimi hizmetin, 

devletin yüklenmesine teknik zorunluluklar yol açmıştır. Öte 

yandan, artan ve çeşitlenen kamu hizmetlerinden, belediyele

rin payına düşenlerin sayısıda giderele artmaktadır. 

1580 sayılı Yasanın 15'nci maddesinde belediyelerin 

görevleri sıralanmıştır. Bununla birlikte, yasanın kendileri

ne yükledikleri görev ve hizmetleri yaptıktan sonra, belediye

nin o kentte oturanların ortak ve uygarca gereksinmelerini kar

şılayacak her türlü girişimlerde bulunabileceklerini göstermek

tedir. Bu yasada belediyeler gelirlerine göre sınıflandırılmış 



ve belli gelir dilimlerinde bulunan belediyelere, "zorunlu" 

ve "isteğe bağlı 11 görevler, şeklinde görev yüklemiş isede gü-

nümüzde para değerinin değişmesi ile bu sınıflandırma geçerli

liğini yitirmiştir. 

Böylece belediye görevlerini, son değişmeler ve durum

larda gözönünde buludurularak şu şekilde sınıflandırmak mümkün-

dür (23). 

ı. Sağlık ve Sosyal Yardım Görevleri 

a. Halk ve çevre sağlığı ile ilgili görevler 

SaZi'lik.ve-Sosyal yardım görevlerinin en önemlisi o

lan halk ve çevre sa[J;lığı ile ilgili görevleri şu şekilde sı-

ralanabilir (24). 

- Yenilecek ve içilecek nıaddeler ile,_ b-unların yap ıl-

dığı ve satıldığı veya halkın yararlandıl~ı yerlere izin vermek 

ve denetlernek, 

- Halkla yakın ilişkisi olan esnaf sanatkar ve işçile-

rin sağlık denetimini yapmak ve çalıı~malarına izin vermek, 

( 23) Belediye Yasası 'nın yanısıra başka yG.salarla da belediye

lere görevler verilmiç;tir. Belediyelere doğrudan görevler 
yükleyen yada beleeliye hizmetleri ile ilgili yürürlüktle
bulurıaıı Yasalar konu::ıunda blm. Belediye ı,:ıezuatı, a.g.e. 

( 24) Beyhan-Engin ATAÇ, Ömler ÖZK..I-\.ZANÇ, Belediye Bütçeleri, 
E.İ.T.İ.A. Ya., Eskişehir, 1977, s.7. 
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- Halkın sağlık ve esenliğini tehdit eden fabrika ve 

diğer sanayi kuruluşlarını çevre sağlığı ve kirlenmesi açı-

sından denetlemek, 

- 1Iezarlık ve cenaze yıkama yerleri kurmak ve ölülerin 

muayene, yıkanmalarına, kefenlemelerine, taşınmalarına ve gö

mülrnelerine ilişkin hizmetleri yürütmek, 

b. Sat;lık tesisleri kurmak ve yönetmek görevleri 

Sağlık gör evlerinin, insan sağlığını korumaktan s onra 

gelen amacı hastalıkları tedavi etmektir. Bu amacın gerçekleş

tirilmesi, bazı tedavi edici tesislerin kurulmasını ve işle

tilmesini gerekli kılmaktadır. Belediyelerin, tesis kurarak 

yapm['ıkta oldukları, hastalananların tedavi edilmesini amaç e

dinen sağlık görevleri şunlardır (25): 

.Akıl hastaneleri kurmak ve işletmek, 

İlk yardım ve imdat merkezleri lnırrı:ıak ve işletmek, 

Belediye hastaneleri kurmak ve işletmek, 

- muayenehane ve Dispanserler kurıuak ve işletmek, 

Dol~uına yardım edici tesisleri ve örgütleri kurmak, 

- Bezane olmayan yerlerde eczane açmak, 

- Çeşitli hastalıkların yayıl.rn<:ı.sını önlemek ve hasta-

lananları tedavi etınek üzere tesüüer kurw-~.k ve işletmek. 

(25) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.e;.e.m.l5/45,52,53,57. 
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c. Sosyal yardım görevleri 

Belediyeler, belde halkından sosyal yardıma muhtaç o

lanlara bazı hizmetler yapmakla yükümlü tutulmuşlardır( 26). 

- Kimsesiz ve bakıma muhtaç çoclliclara yardım etmek, 

- Yetimler ve ihtiyar yurtları kurmak ve işletmek, 

- Dilencileri bu durwnlarından sakındırıcı önlemler 

almak, 

- Düşkünleri ve çalışamayacak durumda bulunanları ko-

runıak, 

İşsizlere iş bulmak ve memleketlerine göndermek, 

- Hastaları ve kazaya uğrayanları korumak, fakir hasta-

lara, sakat olup kimsesi olmayanlara yardım etmek. 

d. Temizlik görevleri 

Belediyelerin temizlik ile ilgili görevleri ştınlardJ.r(27). 

- Halka açık yerlerde, yiyilip içilen ve kullanılan şey

lerin temizliğine sağlığa uygunluğuna dikkat etmek, 

- Uım .. ımi yerlerde, cadde ve sokaklarda temizliği bozacak 

ve trafiği engelleyecek zararlı maddeleri kaldırmak ve burala

rın temizliğini sağlamak, 

(26) Bkz: Belediye Mevzuatı, a .. g.e.m.15/17,18,34,48,69. 

(27) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.l5/3,10,23,24. 
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-Sokak, meydan, iskele, köprü, pazar yerlerini temiz 

tutmak, yıkamak, kışın çamur ve karları, buzları kaldırmak, 

- Gerek özel gerek kamuya ait yerlerdeki süprüntüleri 

toplamak, imha etmek, 

2. Bayındırlık Görevleri 

a. Planlama görevleri 

Belediyenin bayındırlık görevleri içinde, özel bir 

yeri ve önemi olan planlama görevleri şıınlardır(28): 

- Halihazır harita ve imar planı yapmak, beldenin imar 

planını ve imar programını hazırlamak ve uygularnalc, 

- Beldenin caddeve sokaklarını, iskele, rıhtım, park

larını imar, plan ve programlar:ı.na uygun olarak düzenlemek, 

ağaçlak~, aydınlatmak, süslemek, duracak, sığınacak ve din

lenecek yerler yapmak ve iyi halde bulundurmak, 

- 831 sayılı Sular Yasası ve ek 2659 sayılı Yasa gere

ğince, beldeye içme suyu, kullaıırrıa ve endüstri suyu getirmek, 

tesisat kurmak ve bakımı sağlamak, 

- Beldenin imar, plan ve programına eygun olarak kana

lizasyon in.ışa etmek ve idamesini sağlamale, 

(28) Bkz:Belediye 1ılevzuatı, a.ee.e.m.l5/25,31,32,68. 
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• - Belediye sınırları dahilinde, iskele, rıhtım ve köp-

rüleri imar, plan ve programlara göre inşa etmek, 

- Ucuz belediye meskenleri yapınale, satmak veya kiraya 

vermek, 

Gecekondu Yasasınca, gecekonduların iyileştirilınesi 

veya ortadan kaldırılması, yeniden yapılmasını önlemek(29), 

b. Yapı kontrol, düzenleme ve izin verme görevleri(30) 

İlgili yönetmelikler gereğince inşaat izni vermek, 

- Yasalara aykırı izinsiz inşaatları önlemek, 

Tar.namlanmış inşaatlara oturma izni vermek, 

Bu izinlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak, 

c. İmar ve İnşaat görevleri (31) 

Sa~;lık ve sosyal yardım tesisleri kurrnak, 

- Ulaştırma tesisleri kurmak, 

l!:konomik tesisleri kurmak, 

- Diğer tesisleri kı~mak, 

3. Eğitim Görevleri 

a. Kültür ve sanat görevleri (32) 

Tiyatro kurmak ve yönetmek, 

(29) R.G. 30 '.rerıımuz 1976, 775 sayılı Gecekondu Yasası s.l2362. 
(30) Bkz: Belediye 1Ievzuatı, a.g.e.m.l5/ll,l2,39. 
(31) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.ll5. 
( 32) Bkz: Belediye Mevzuatı, a. g. e .m. 15/33.59. 

- 24 -



- Sinema kv.rrnak ve yönetmek, 

Kütüphane ve okuma salonları açmak, 

Müze kurmak ve yönetmek, 

b. Beden eğitimi(spor) görevleri (33) 

- Yarış yerleri yapmak ve işletmek, 

- Gençler için mahallin ihtiyacına uygun stadyumlar 

kurmak ve işletmek, 

Oyı.m ve spor yerleri yapmak, 

Bir idari kademe olmayan yerlerde beden terbiyesi 

görevlerini yönetmek, 

4. E1-conomik Görevler 

Günün koşullarına göre değişen ve gelişen ekonomik gö-

revler, gerek Belediye Yasası gerekse diğer yasalarla beledi

yelere veriDniştir. Bu yasalara göre belediyeler belde de ya-

şayanların ekonomik yararlarını sağlama ve ekonomik hayatı dü

zenlemekle görevlidirler. 

a. Piyasa düzenini sağlama ve denetim görevleri(34) 

- Fiyatları yörelere göre zaman zaman değişebilen et, 

ekmek, sebze gibi bazı zorunlu tüketim maddelerinin toptan ve 

perakende azami ~atış fiyatlarını saptrunak, 

(33) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.l5/33, 46,54. 
(34) Belediye Bütçeleri, a.g.e. s.6. 
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- Taşıtların, hizmet yerlerinin ücret veya tarifeleri

ni sap tarnak, 

- Fiyatları uygun düzeyde tutabilmek için gerektiğinde 

tanzim satış merkezleri kurmak ve işletmek, 

- Saklanması veya s atılmas ı sağlık !{ oşullarını gerekti

ren yiyecek maddelerinin toptan veya perakende alım ve satım

larının belirli yerlerde ve belediye denetimi altında yapılma

sını sağlamak için haller ve pazar yerleri kurmak ve yönetmek, 

Belediyece veya devletçe satış fiyatları saptanan 

malların fiyat denetimini yapmak, 

b. Diğer ekonomik görevler(35) 

- Bütün tartı ve ölçü aygıtlarını ayarlarnak ve damga-

lama k, 

- h1eydan, cadde ve sokak gibi halka açık yerlerde ilruı 

işlerini yönetmek, 

- Hafta Tatili Yasasından faydalruunak isteyenlere izin 

vermek,işyerlerinin açılması, kapanması koşullarını saptamak. 

5. Veterinerlik ve Tarım Görevleri 

Tarım ve hayvancılığın günlük yaşantıda ve ekonomide 

hala önemini sürdürdüğü ülkemizde, belediyelerin hizmetle il

gisi ve katkısını iki ana bölümde toplaınak mümkündür. 

(35) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e. m.l5/15,20,44. 
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a. Veterinerlik ile ilgili görevler (36) 

- İnsan ve hayvan sağlığını koruyucu veterinerlik hiz-

metlerini, salgın ve buJ.aşıcı hayvan hastalıklarını önleyici 

tedbirleri almak. ve bu hususta merkezi idare ile işbirliğinde 

bulunmak, 

- Hayvan kesim yerlerinin kurulmasını sağlamak, kaçak 

kesimi engellemek ve mezbahalarda kesilen etleri satış yerle-

rine taşımak, 

b. Tarı~mla ilgili görevler (37) 

Tarıınla ilgili görevleri daha çok köy ve-::,ra kırsal yöre-

lerde bulunan belediyeler yerine getirmektedir. Belediyelerin 

bu görevleri genellikle sınırları içinde bulunar1 yeşil alan-

ların korunması, park ve bahçelerin yapıını ve korunması, ko

rulukların geliştirilmesi, su birikintilerinin sağlanması şek-

linde olmaktadır. 

6. Esenlik Görevleri 

Genel amacı beldenin ve belde halkının düzenini, sağlı-

ğını ve huzurunu sağlamak ve korumak olan esenlik görevlerini 

iki ana böl'lunde toplamak mümkündür. 

(36) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.l5/29,40. 
(37) Bkz: Belediye Mevzu.atı, a.g.e.m.l5/21,26. 
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a .. GDnel kolluk görevleri 

Bı.:ı.radah:i eenel koll1..:ı.J: görevleri ile ~:.abıta örgütünce 

yürU.tülen görevler ifade eclillnektedir. Bu ö:r·g·U.ti..i.n ı::::;örevleri 

J.;c;lediye YasasınJ.n hizmet birimlerine vercli!;i;i yetkilere uyl.l-

lup 1..ıyulmaclı,::;:un :lenetlemek, uyulm.asını oaclamcl:tır. Ci-erek-

tit;inde ceza verilmesini sa.,::ıar. Bu birimin görevleri Dele

diyeler Yasası ve ZabJ_ te. Taliraa.trıı:.:ı.meısi ile dü:z;erılenrniş tir. 

b. İtfaiye görevleri 

Bu birün belde de çıkması muhtemel olan yangını önle-

nıek, halka açık yerlerde ve işyerlerinde yangın söndürme ci-

hazlarının 1Julundurulmasını sağlamak, itfaiye ar-aç ve gereç-

lerinin her an hazır bulunJurulması.nı sağlari1ak, orman yangın-

lar:u1a karşı gerekli araçları hulundu:rmak, gerakli yerlerde 

itfai;}'e bavu.zları kurmaktJ_r. 

7 .. Ulastırma Görevleri 
~ 

Bele:liye sınırları içerisindeki sularda ve kara yolla-

rında se;ı{reden ulaştırma araçları .ve bu araçları kullananların 

sağlıklarını denetlernek suretiyle beldenin esenlik ve düzenli-

ğini sağJ..~.;:ı.raayı ve gerektiğinde belde halkınll-ı ulaşım ihtiyacı

ın karş ıları:ıayı ama,ç alan ~slediye:tı.iJ::ı. ulaştırma görevlerini, iki 

bölüm halinde sınıflandırmak mümkündür ( 38). 

---·---·-
(38) İçi§leri Bakanlığı-İç düze.u. ya;yınle,rı:5 Belediyeler, 

s.l65. 
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a. Kara ulaştırma görevleri 

Kara ulaştırması görevlerinin çoğu 2918 sayılı I\arayol

ları Trafik Yasası(39) ile trafik örgütüne geçmiştir. Beledi

ye sınırları dahilinde halka açık yerlerde seyir eden her tür-

lü kara taşıtlarının sağlamlığına temizliğine dikkat edilmesi-

ni sağlamak, trafik güvenliğine yardımcı olacak tesisler kur

mak, otoparklar yapmaktır (40). 

b. Yakın sahil Ulaştırması görevleri 

Belediye sınırları içerisinde deniz, göl ve nehirlerde 

gerektiğinde ulaştırma araçları s~ılamak, bunların temizliğini 

sağlamlığını, yük miktarlarını, dayanma güçlerini, sınıflarını, 

numaralarını saptamak ve sağlık dı~umlarını kontrol etmek, üc

ret tarifelerine uymalarını sağlayacak tedbirleri almaktır(4l). 

8. Çeşitli Görevler 

Bu bölümde diger görev gruplarına dahil edi~neyen gö-

revler, kültür ve turizm, mali görevler inc,ilenecektir. 

Kültür ve turizm görevleri, merkezi yönetlinin görevleri 

arasına alDllnasından dolayı belediye görevleri içindeki yeri 

ve önemi kalmarnı§tır. Ancak belediyeler imkanları dahalinde ye-

(39) R.G. 13 Ekim 1983. 
(40) Bkz: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.l5/ 9. 

r 

(41) Belediyeler, İçişleri Bakanlığı, a.g.e. s.l68. 
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ş il alanlar oluş turmak, parklar ve bahçeler yapmak, dinlenme 

yerleri yapmak, eğlence yerleri düzenlemek, korumak ve işlet-

rnek gibi çalışmalar yapmaktadırlar. 

Tilali görevler ise Belediye Yasasında, belediye gelir-

lerinin tahsil edilmesi, belediyelere verilen görevler için 

yapılan harcamalar, belediye varlıklarının yönetilmesi şeklin-

de açıklanabilir(42). 

B. BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİYLE DİGER BELEDİYELER ARASilillA 

GÖREV, YBTKİ VE TEŞKİLAT FARKLARI 

Mahalli idarecilik alanında, her ülkede kendi toplumu-

nun ve yönetiminin özelliği gereği ikili, üçlü veya dörtlü 

bir sistem beniinsenmektedir .• Değişik düzenlemeler neticesinde 

mahalli idarelerimiz, 1982 Anayasasının 127'nci maddesinde de 

belirtildiği gibi, "Mahalli İdareler, İl, Belediye veya köy 

halkının ınüşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve genel 

karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel kişileri-

dir" hLUcrnüyle mahalli idareler~ üçlü bir sisteme tescil edil-

miştir. 

Ancak toplumumuzda sosyal ve ekonomik yönden meydana 

gelen yapısal değişmenin gereği olarak kırsal alandan şehre 

(42) BkZ: Belediye Mevzuatı, a.g.e.m.15/49,50,51. 
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nüfus göçünün sebep olduğu şehirleşme sonucu ortaya çıkan bü

yük şehir olayı karşısında bu gelişmelerden daha önce geçmiş 

bulunan batı ülkelerinin kabullendikleri metropoliten (ana

kentleşme) idari yönetiminin ülkemizde de ihtiyaç hissettir-

mesi üzerine değişik düzenlemelere girişilmiş nitekim rıBüyük 

·Şehir Belediye Yönetimi" modeli benimsenmiştir. 

Böylece uygulanan büyük şehir belediye yönetimi ülke

mizde mahalli idare alanında şimdiye kadar geçerli olan üçlü 

sistemden dörtlü sisteme geçişin ilk adımını teşkil etmekte 

ayrıca metropoliten idare ihtiyacınıda karşılamaktadır. Hiç 

şüphesiz bu sistem bir kısım ülkelerde uygulanan metropoliten 

(anakentleşme) yönetimlerle aynı olmamakta, yepyeni bir Türk 

modeli olarak ortaya çDcrnış bulunmru(tadır. 

Ülkemizde 1984 yılından beri cy gulanan büyük ş ehir be

lediyesi ve ilçe belediyeleri modeli ile 1930 yılından beri 

1.:ıygulanmakta olan klasik belediyeler arasında bir çok bakJJa

dan fark bulunmaktadır. Bu fark görev, yetki, hak, imtiyaz ve 

muafiyetler ve teşkilat gibi çeşitli alanlarda ortaya çılıaak

tadır. Bı.:ınların bir kısmı bu teşkilatların idaresi diğer bir 

kısmı ise organları ile ilgili bulunmaktadır. 

ı. İdari Balnından Farklılıkları 

3030 sayılı Bü;,r\..'t:k Şehir Belediye Yasasının G' inci macl

c1e sine göre 
1 

toplu ta:,;; ıma araçları ile bunların parçalarının, 

sauit ve hareketli iş makinaları ile bun .. ların parçalarının 
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büyi.:Uc 5ehir belediyelerince i thalinde hiç bir L,ıiiınrtlic vorgisi, 

resim ve harç alınmayacalc 7 yurtiçinde imal edilip, büyillc şe

hir ilçe be1ecliyelerinco ~3Eı.tın alınan bu c;ibi araç ve coreç

ler için ihracat murunelt-::si yapılmış sayılacaktır. 

2. Belediye Başkanı Bakımından Parklılıkları 

Çevre sağlıftı ve ıwrunmasını sağlan:ıal{: için birinci, 

ikinci ve üçüncü sınıf müesseselerin açılış ve çalışmalarına 

ruhsat vermek büyük şehir belediye başkanına ait bir yetkidir. 

Büyük şehir belediye başkanı, dava değeri 500.000.-TL:dan 

az olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasına karar verme 

yetkisine sahiptir. Diğer belediyelerde 1.000.-11. fazla olan 

ihtilafları meclisten karar almak suretiyle sulhen tesviye e-

debilmektedirler. 

Büyi.Uc şehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bü-

tün }~ararlar büyük şehir belediye başkc-ınına f?Önderilecektir. 

Başkan yasanın meclislerde tekrar eörüı:;ıi.ilınesini isteyebilecek, 

meclisler kararlarında 2/3 çoğunlukla ısrar ettikleri taktir-

de meclis kararı kesinleşmiş olacaktır. 

Büyillc şehir belediye başkanına diğer bazı yasalar da 

• 
diğerlerinden farklı yetkiler tanımış bulunmaktadır. Çevre 

Koruına Yasasına göre büyük şehir belediye sınırları içinde 

kalan körfezlerimiz e, bo~;azlarımıza, limanlarımıza, göl ve 

akarsularımıza her türlü artık döken, hayati tehlike yaratan, 

kirleten tanker ve di~·er geriıilere büyük .şehir belediye başka-
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nı tarafından 50 milyon liraya kadar ceza verilecektir. Teker

rürü halinde bu miktar 100 milyon lira kadardır. Ülkemizde yar

gı organlarının dışında bu kadar büyük ceza verme yetkisine sa

hip bir makam yoktur. Bu yetki sadece büyük şehir belediye baş

kanlarına verilmiştir. 

Büyi& şehir belediye başkanlarına diğer belediyeler baş

kanlarından farklı olarak tanınmış bulunan bir teminat hükmüde 

belediye başkanları hakkında verilecek yetersizlik kararıdır. 

Diğer belediyelerde uygulanan 2/3 çoğunluk şartı, büyük şehir 

belediye başkanları için meclis yeter sayısının 3/4 çoğunluğu 

ile verilmesi gerekmektedir. 

3. Belediye l.leclisleri Bakımından ]'arklılıkları 

Büyük şehir belediye meclisleri, ilçe seçim çevreleri 

için tesbit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe 

için beşte biri alınmak S"LU'etiyle bulunacak toplam s&yı büyük 

şehir belediye meclisini teşkil edecektir. İlçe belediye baş

kanları büyülc şehir belediye meclisinin tabii üyesidirler. Be

lediyeler ile büyük şehir ilçe belediyelerinin meclis üyeleri

ni doğrudan halk seçer. Üye sayısı nüfuslarum göre hesaplanır. 

Belediyelerin ve büyük §ehir ilçe belediyelerinin ola

ğan toplantıları, Ekim, Şubat ve Haziran ayları başlarında,bü

yük şehir belediye meclisinin olağan toplantıları, Kasım,Mart 

ve Temmuz ayları başlarında yapılır. 
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Büyük şehir belediye meclisi, büyU.k şehir belediye büt

çesinden ziyade ilçe belediyelerinin bütçesini de görüşüp ka

rara bağlar. Vali tarafından yapılan değişikliklere karşı büt

çenin büyük şehir belediyesine intikalinden i tibaren 20 gün 

içinde büyük şehir belediye başkanınca görevli idari yargı mer

cilerine itiraz edilebilecektir. Diğer belediyelerce süre açı-

sından bir sınırlaua. y::..nılmamıştır. 

4. Belediye Enetimeni Bakımından Farklılıkları 

Büyi~ şehir belediye encüıneni belediye başkanı veya gö

revlendireceği şahsın başkanlJğında, Genel Sekreter, büyük şe

hir belediyesin"in 1 İmar, Fen, Hukuk, Hesap ve Yazı İşleri ve 

Personel İşlerini yürüten birim başkanlarından oluşmaktadır. 

Belediye lerde encürnen, meclise e s eçilrniş üyeler ile dai

re başkanlarından teşekk:ül eder. Büyük şehir belediye encümenin-

de seçilıniş üye yoktur, sadece mansup üyelerden oluşur. Her iki 

belediye encüınenleri arasınd.alci fark sadece bünyeye etki etmek

te olup 8Örev ve yetki yönünden ise fark bulunmamaktadır. Ayrı

ca yasalarla belediye encürnenlerine verilen yetkileri kullanır 

ve görevleri yaparlar. 

5. İdari 1reşkilat Bakımından }!'arklılıkları 

Bü;yük şehir belediyelerinde hizmetleri başkan adına, 

onmı emri ve sorumluluğu altında yürütülnıesini sağlar.aak üzere 

genel sekreterlik oluşturulmuştur. Genel sekreter belediye baş

kanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile tayin 

olunur. Sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. 
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Büyük şehir belediyelerinde başkan yardımcılıkları kal

dırılmıştır. Diğer belediyelerde ise başkana ait bir kıs~ gö

revler başkan yardımcıları tarafından yürütülmektedir. 

Büyük şehir belediye yasasının getirdiği bir başka mües

sese de Danışma Kurulu'dur. Büyük şehir belediyeleri üye sayısı 

onu geçmemek üz ere danışma kurulu kurabilme imkanına sahiptir-

ler ( 43). 

C. BELEDİYELERİN YETKİLERİ, HAKLARI VE AYRICALIKLARI 

Belediyeler, yasalarla kendilerine verilmiş olan görev

leri yerine getirmekle birtakım önemli yetki, hak ve ayrıcalık

lardan yararlanırlar. Bu yetki, hak ve ayrıcalıklar, Belediye 

Yasasının 19.ncu maddesi ve Büyük Şehir Belediye Yasasının 16. 

ncı maddesinde gösteriDriştir. İlgili maddelere göre belediye-

lerin yetkileri belediye gelirlerini toplamak, belde halkının 

sağlık, esenlik ve güvencini sağlamak ve kentin, düzenini bo

zuJınaktan .korl.llı'lak için, bcyruklar vermek, yasaklar koymak, bun

ları uygulatmak ve aykırı davrananları cezalandırrnaktır. Yuka

rıda da belirtildiği gibi, yasal görevlerini yerine getirdikten 

sonra, kent halkının gereksinmelerini karşılş.yacak her türlü 

girişimlerde bulunmak belediyelerin yetkilerindendir. 

(43) Osman MERİÇ,"Büyük Şehir Belediyeleriyle Diger Belediye
ler Arasında Görev, Yetki ve Teşkilat Farkların, İ.B.D., 
S :496, Y:43, Şubat 87, s.62-67. 
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Öte yandan, belediyeler, belediye sDıırları içinde su, 

havagaz ı, tranvay, otobüs ve benzerleriyle, şehir içindeki göl 

nehir ve körfezlerde ve çevre kıyılarda yolcu taşımacılığı yap-

mak ve mezbahalarda kesilen etleri satış yerlerine taşımak,çöp 

ve benzerlerini toplamak hak ve ayrıcalığına sahiptirler. Bu 

işler belediyelerce doğrudan doğruya yapılabileceği gibi bir 

kısuı belirli sürelerle bazı l(uruluşlara da devredilebilir. 

Belediyeler, su, elektrik(44), tranvay, havagazı gibi 

hizmetlerle vapurla yolcu taşıma işlerini başkalarıyla ortak-· 

lık kurarak işleteınezler. Ancak ayrıcalık verebilirler. 

Öte yandan, belediye sınırları içinde her türlü ulaş-

tırma araçlarıyla yolcu taşımak ve nıezbahalarda kesilen etle-

ri taş :una haklarını, katılacakları ortal\: lıklar aracılığıyla 

kullandırabilir, yada bu tür araçları kiraya verebilir. Ancak 

bu tür ayrıcalıkların verilebilmesi, Bakanlar Kurulunun kara-

rına bağlıdır. 

Belediyeler, ayrıca hizmetlerini yerine getirebilmek 

çin, tüzel kişi olarak, ta~;·ırur ve taşınmaz r.aallar satın alma-

ya, satmaya, kiraya vermeye, kiralarnaya, ödünç para alnıaya ve 

vermeye, bağışlar kabul etmeye yetkilidirler. Ne var ki bele

diyeler bağış kabul edebildikleri halde kendileri bağışta bu-

lunarnazlar(45). 

(44) R.G. 9 Eylül 1982 tarih 2705 sayılı Yasayla Belediyelerin 
Elektrik Hizmetlerine İlişkin Tesis ve İşletmeleri T.E.K.' 
e dev.redilmiştir. 

(45) Ruşen KELEŞ-:Pehmi YAVUZ, Yerel Yönetirnler,Ankara,l983, 

s. 153-54. - 36 -



Ayrıca belediyeler, belediye yasalarının yanısıra diğer 

yş.saların belediyelere tanınan hak, yetki ve ayrıcalığa da sa-

hiptir ler. 

D. BÜYÜK 0EHİR BELEDİYELERİNİN GÖREVLERİ 

Anayasa ve bunun [!;ereği birer krunu tüzel kişisi olan 

büyük şehir belediyeleri özel yasalarla veya yasaların verdi-

ği yetkilere dayanılarak kurulan ve faaliJrette bulunan idare 

ve işletmeleriyle bağlı kurum ve kuruluşları dahil, büyük şe

hir belediyeleri, sınırları içindeki ilçe belediyeleri ile bir 

bütün olup görevlerini 3030 sayılı yasayla yerine getirir, hiz-

metleri yü.rütür. Ayrıca bu konularda 1580 sayılı Belediye Ya

sası ile diğer yasaların belediyelere tanıdığı yetkileri kul

lanır ve ayrıcalıklardan da istifade eder (46). 

Büyük şehir belediYelerinin görevlerini söz konusu bele-

diyeler için çıkartılan kararnameler, yönetmelikler ve yasalara 

dayanaralc şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

ı. Bayındırlli{ Görevleri 

- Büyük şehir belediyeleri; büyük şehir nazım imar plan-

larını, yapmak, yaptırnıalc ve ızy-gulamak, ilçe belediyelerinin 

nazım planına l-\Y[';'"LU1 olarak hazırlayacakları tatbikat imar plan

larını onaylarnak ve 1,ı.ygulamasını denetiemek ile görevlidir(47). 

(46) R.G. 12 Aralık 1984 tarih, Büyük Şehir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkında 3030 sayılı Yasa'nın Uygulaması ile İlgili 
Yönetmelik. 

( 4 7) R.G. 23 1ılart 1984, Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 
Hakkında Yasa Hükmünde Kararname/ 195. 



- İlçe belediyelerinin nazlln ve imar planlarını esas

lara uygun olarak hazırlamalarını zorunlu kılmak, hazırlanan 

bu planları incelemek, aynen veya değiştirerek onaylaması ve 

uygulamas ını yapmak, 

- Büyük şehir ve mücavir(komşu) alanlarının bütününü 

kapsayacak büyük şehir imar yönetmeliğini düzenler. Büyük şe

hir belediye meclisinin, Ankara'da İmar idare heyetinin ona-

yına sunar ( 48). 

- Büyük şehir belediye dahilindeki su, kanalizasyon ve 

hernevi gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşıma hizmetlerinin yü

rütülmesi için gerekli tesislerin kurulması büyük belediyelerin-

ce yapılır. 

2. Ulaştırma Görevleri 

- Büyük şehir belediyeleri, büyük şehir dahilindeki 

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

ve onarımını sağlarnak ve yasaların belediyelere verdiği tra-

fik(49) düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yapmakla gö-

revlidir. 

- Büyük şehir dahilindeki toplu taşıma hizmetlerini yü-

rütür. Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen ve güvenliği-

ni sağlayacak dı.;ı.rurnda bulundurur. 

(48) Bkz: 3030 sayılı Yasa Yönetmeliği, m.8, 
(49) Bkz:·2918 sayılı Yasa, m.3,10. 
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- Gerclcli görünen yerlerde yol kavşakları düzenler, 

sir:ıyalize eder işaretler, açık ve kapalı park yerleri, alt ve 

üst geçitleri yapar, yaptırır, açar ve açtırır. 

- Büyük şehir sınırları içersindeki yolcu ve yük ter

minalleri katlı otoparklar yapmak, yaptırmalc, işletmek ve iş-

lettirmek görevi büyük şehir beledi;yelerine aittir. 

- B~zyük şehir bütünlüğü içinde her türlü toPlu taşıma

cılık hizmetlerini yürütrnek ve bu rııaksatla gereken kurur.o. ve 

kuruluşlar meydana getirerek tesis kurmak, kurdurınak, işle·t

mek veya işlettirrnek hak ve yetkisi büyük şehir belediyelerin-

ce kullanılır(50). 

3. Sağlık Görevleri 

Büyük şehir belediYesinin sağlık görevlerini aşağıdaki 

gibi sıralamak müınkündür (51). 

- Büyük şehir dahilindeki yiyecek ve içecek maddeleri

nin tahlillerini yapmak üz ere laboratuvarlar kurmak bunları 

işletmek görevi büyük şehir belediyelerince ifa edelir. 

Ölülerin yıkarımalarına, ke fenlenmelerine, gömülrnele-

rine ilişkin hizmetler, mezarlık alaıılarını tesbit tesis ve 

tahsis etmek görevi yine büyük şehir belediyelerine aittir. 

(50) Bkz: 3030 sayılı Yasa Yönetmeliği, m.l3,14. 
(51) Bkz: 3030 sayılı Yasa Yönetnıilit!;i, m.l8,19,20,21,22. 
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- Büyük şehir Belediyeleri, çöplerin ve sanayi artık

larının toplama yerlerinin tespiti, bunların değerlendirilme

si ve imhası için gerekli çöp ayıklama ve kompost gübre tesis

leri gibi tesisleri kurmak, kurdurmak:, işletmek veya işlettir

mekle görevlidirler. 

4. Esenlik Görevleri 

Büyillc şehir belediyelerinin esenlik c;örevleri şu şekil

de sıralamak mümkündür (52). 

- Büyük şehir belediyelerince, idare edilen ve işleti

len yer ve alanlar hariç,belediye zabıta hizmetleri, ilçe be

lediyeleri itibariyle teşkilatlanır. Ancak zabıta itfaiye ve 

diğer belediye hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak büyük 

şehir belediyesinin görevidir. 

- B~rük şehir belediye dah~linde itfaiye hizmetlerini 

yürütmek,patlayıcı ve yanıcı ma..ddeler üreten ve depolayan yer

leri tespit etmek, fabrikaların ve sanayi kuruluşlarının bulun

durHıaları zorunlu olan yangın Döndürme ve çevre sat,·lığına iliş

kin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve bu kuruluşları de

netlernekle büyük şehir belediyeleri görevlidir. 

- itfaiye hizmetlerini yürütmede, Devlet kur1.ın1 ve kuru

luşlarının bu konudaki düzenleme görev ve yetkilerini dikkate 

almasının yanısıra, hizmet gereklerine göre ilçe belediye sı-

(52) Bkz: 3030 sayılı Yasa Yönetmeliği, ın.23,24. 
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nırları ile bat;lı kalınmales ız m i tfaiye grupları büyük şehir 

belediyeleri tarafından oluşturulur. 

- Büyük şehir belediyesince, büyük şehir bütünlüğü i

çinde itfaiye hizmetlerinin ifasında ve itfaiye personelinin 

eğitiminde Sivil Savtuuna Teşkilatı ve Sivil Savw~a teşkille

ri ile işbirliği esasına göre hareket edilir ve bu teşkilatın 

emir ve direktifleri de yerine getirilir. 

5. Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Görevler 

Büyük şehir belediyelerinin bu konudaki görevleri şu 

şekilde sıralanabilir (53). 

- Büyük şehir dahilinde ye~ıil sahalar, parklar ve bah

çeler yapmak, sosyal ve ldü türel hizmetleri yerine getirmek, 

spor, dinlenme, eğlence yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, 

yaptırmak, işletmek veya işlettirınek b-Uyük şehir belediyeleri

ne aittir. 

- İdare ve işletmeleri ilçe belediyesine bırakılan park 

ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayan ve karşılayacalc olan se

ra, fidanlık ve benzeri tesisler büyük şehir belediyelerince 

y'apılır ve işletilir. 

(53) Bkz: 3030 sayılı Yasa Yönetmeliği, rn.25,26,27. 
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- Büyük şehir belediyesi personelinin lojman, dinlen

me ve eğlerunesine tahsis edilen binalar ve tesislerin inşası 

büyük şehir belediyesince yapılır, 

- Biwük şehir dahilinde ayrı ayrı ve ortaklaşa toptruı

cı halleri ve mezbahalar yapmak, yaptırmak, işletmek ve işle

tilmesine izin verme hak ve yetkileri, büyill{ şehir belediyele

rine aittir. 
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Üçüncü Bölüm 

BELEDİYELERİN GELİRLERİ 

A. BELEDİYELERİN GELİRLERİ 

Mahalli idar~ler, yasaların kendilerine vermiş olduğu. 

görevleri yerine getirebilmek için mali kaynaklarla donatıl

mak zorundadırlar. Kamu görevleri ve kamu hizmetleri devlet

le mahalli birimler arasında bölüştürülmüş olduklarına göre, 

her kademedeki birim, bu görevleri yerine getirecek kaynak

lara da sruıip kılınmalıdır. Bundan dolayı ülkemizde belediye 

bütçeleri konusu devlet ile mruıalli idareler arasında iliş

kinin bir yanını oluşturmaktadır. 

Belediye gelirlerini aşağıdaki gibi bir sınıflamaya 

tabi tuttuktan sonra her gelir grubunda zamanla meydana gel

miş değişiklikler itibariyle incelenecektir. 

ı. Belediye Vergileri 

Belediye Gelirleri Yasası (54) gereğince belediyele-

(54) Osman Selim KOCAHANOGLU, Yeni Belediye Gelirleri YasasJ., 
İstanbul, 1981. 



rin alabilecekleri vergi türleri aşağ~daki vergilerden oluş

maktadır. 

a. Errı18k Vergisi 

1970 tarihli 1319 sayılı hml3k Vergisi Yasasında 3239 

sayılı Yasayla değişiklikler yapılmış ve eml§.k vergisi bele

diyelere devredilmiştir. Böylece Genel BL1.tçe C·elirlerinden 

çıkarılan eınlruc vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili tamamen 

belediyelere verilmiştir (55). 

hml§.k Vergisi Yasasında bina ve arazilerin tanımları 

yapılmış ve bu vergiden muaf olan bina ve araziler sayılmış

tır. Son yapılan değişiklikle eski muafiyetlere "Belediye ve 

mücavir alan sınırları dışında bulunan binalaru da eklenmiş

tir ( 56). Belediyeler, sınırları dışında ve mücavir (kom.'ıu) 

alanlarda bulunan binalardan bina vergisi almayacaklardır. 

Ancak gelir vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde gelir 

vergisine tabi yilln~lüler tarafından bizzat işyeri olarak 

kullanılan binalar hariç olmak üzere ticari, sınai ve turis

tik faaliyetlerde h.""Lıllanılan binalar ile muayyen zamanlarda 

dinlenme amacıyla kullanılan binalar mücavir (komşu) alanda 

bile olsa muafiyet uygulanmayacaktır. 

1986 yılındmı itibaren belediyelerce tahsil edilen em

lak vergisinin ~~ 15 'i il özel idareler payı olarak ayrılacak 

ve özel idarelere verilecektir. 

b. İl~ ve Reklam Vergisi 

Belediye sınırları ile mücavir (komşu) alanları için-

(55) R.G. ll Aralık 1985, tarih 3239 sayılı Yasa. 
(56) Bkz: 3239 sayılı Yasa, m.l,7. 
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de, yapılan her türlü il~n ve rekl~m, ilan ve reklfuıı vergi

sine tabidir. 

İlan ve reklfun vereisinin mükellefi, yurt dışından 

gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve rek

lfuı:ıı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişi

lerdir. 

İlan ve reklam işlerini meslek olarak yapanlar başka

ları adına yaptıkları il~ ve reklfunlara ~it vergileri mü

kellefler adına ilgili belediye ye yatımıalda sorumludurlar( 57). 

c. Eğlence Vereisi 

Belediye sınırları ve mücavir (komşu) ala~lar içinde 

yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri e:ğlence vergi

sine tabidir. 

Verginin mU.kellefi, ettlence yerlerini işleten e;erçek 

veya tüzel kişilerdir ( 58). 

d. Haberleşme Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar içinde 

Posta 1 Tel.graf, Telefon işletmesi tarafındaı1. tahsil edj.len 

telefon, teleks, falminıili ve data (veri) ücretleri (tesis, 

devir ve nal-cil ·i.,i.cretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. 

Haberleşme vergisinin mill::-cllefi, telefon, teleks, fak

simili ve data (veri) ücretlerini tahsil eden Posta, Telgraf, 

Telefon idaresidir. 

-----
(57) :Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e.m. 12,13. 
(58) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a .. g.e.m~ 17,18. 
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Haberleşme vergisi, genel ve katma bütçeli kurumlar

la il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları bir

liklere ait teleks, faksimili ve data (veri) ücretinden a-

lınmaz. 

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, fa~simi

li ve data (veri) ücretlerine isabet eden haberleşme vergi

si, ilgili belediyeye, tahsilatı takip eden ayın sonuna ka

dar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye 

edilir ( 59). 

e. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar içinde 

elektrik, havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketim 

vergisine tabidir. 

Elektrik ve havagazı till~etenler, elektrik ve havagazı 

ttllietim vergisini ödemekle mükelleftirler. 

Elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış be

deli ile birlikte bu verginin tahsilinden ve ilgili beledi

yeye yatırılmasından sorumludurlar (60). 

f. Yangın Sigortası Vergisi 

Belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar içinde

ki menkul ve ga;yrimenlrnl mallar için yapılan yangın sigorta

ları dolayısıyla alınan primler, yangın sigortası vergisine 

tabic1ir. 

(59) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e. m.29,30,32. 
(60) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e. m.34,35. 
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Yarıg:ı.n Sigorta Vergisini, sigorta şirketleri ödemek

le mükelleftir. Yangın sigorta vergisinin matrahı, yapılan 

yangın sigorta muar.ı.ıeleleri dolayısıyla alınan primlerdir (61). 

2. Belediye Harçları 

a. Tellallık Harcı 

Belediye sınırları ve mücavir (1\:or::ışu) alar.J.ar içinde 

belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ileilinin 

isteğine ba[~lı olarale belediye mi.inadisi veya tellalı bulun

duran sair yerlerde, gerçek ve tüzel kişiler tarafından her 

ne surette olursa olsun her çeşit menl::ul ve gayrimenkul mal 

ve malısüllerin sat:ı.şı 1 'l'ellallık Harcına tabidir .. 

Tellallık harcınJ., mal ve mahsi.i.lJ.erini satan gerçek 

veya tüzel kişiler ödemekle mükelleft:Lrler. 

Gerçek veya tüzel kişiler yapacaJdarı satışları, sa

tış yapmadan önce belediy>~;ye veya mahallindeki belediye il

gililerine haber verr..nekle zoru:nludurlar. Haber veriJ.ınediği 

takdirde harç yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur, harcın 

matrahı, harcın konusuı-ıa giren satışların gayri safi tutarı-

dır (62). 

b. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 

.Belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar içinde, 

belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanıla

rak özel kişi veya kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve di

ğer kesim yerlerinde hayvanların kesim öncesi ve sonrası mu-

-----------------------
(61) Bkz: Belediye Gelirleri Yasa!:>ı, a.g.e. m.40,41,42. 

· (62) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.c.e. m.68,69. 
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ayenesi veya belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar 

dışJ.nda kesilmiş olup da belediye smır:ı. içinde satış:a arz 

edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, 

hayvan kesimi muayene ve denetleme harcına tabidir. HarcJ. 

hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür (63). 

c. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene ve Denetleme Harcı 

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgi

li yasa ve tüzük hüki@lerine göre belediyelerce dangalanma

sı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcına tabidir (64). 

d. Bina İnşaat Harcı 

Belediye sınırları ve mücavir (komşu) alanlar içinde 

yapılan her türlü bina inşaat (ilave ve tadiller dahil) ve

ya tadilat ruhsatlarının alınmasında yasada yer alan tarife

de gösterilen nispet ve hadlerde bina i~~aat harcına tabidir. 

Konut veya işyerlerinin kullanılıp,tarzlarJ.nın değiş

tirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin 

harca tabi işyerine dönüştüriilmesi) halinde de bu değişiklik 

tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. 

İnşaata ruhsatsız başlanınası halinde de harç alacağı 

doğmuş sayılır. 

Bu hilliümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş 

olan binaların yüzölçümlerine göre tabi olduğu tarife esas 

alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden 

hesaplanır. 

(63) ffi(z: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e. m.72,73. 
(64) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e. m.76. 
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Bu hükLimlerin yürürlüee girdiği tarihten sonra mşa 

edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halin

de harç, binaların önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzöl

çümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak daha önce aynı ko

nut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat 

harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir (65). 

e. İşgal Harcı 

Belediye sınırları içinde bulunan a~ağıdaki yerlerden 

herhangi birinin, satış yapmrur veya diğer maksatlarla ve yet

kili marcilerden usultine uygun izin alınarak geçici olarak 

işgal edilmesi, işgal.harcına tabidir. 

- Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, 

mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafın

dan, işgali , 

- Yol, meydan, pazar, iskele, köprU gibi topluma ait 

yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, 

- Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il tra

fik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şe

hir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen malıallerin çalış

ma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (bisiklet ve 

motosikletler hariç). 

Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefi

yeti kaldırmaz (66). 

(65) İlhan ÖZER, Devlet Maliyesi, 0:2, Ankara, 86, s.283. 
('66) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a .. g. e. m. 52. 
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f. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı 

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde ç.alışmaları 

belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat veriJ..mesi, tatil 

günleri çalışma ruhsatı harcına tabidir. Tatil efuılerinde ç~

Iışma ruhsatı harcının mill(ellefi kendisine çalışma ruhsatı 

verilen gerçek veya tüzel kişidir (67). 

g. Kaynak Suları Har c ı 

Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak suları

nın belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait oldukla

rını gösterecek şekilde bu l:aplara özel işaretler konulması, 

kaynak suları harcına tabidir. Kaynak suları, harcJ.nı kaynak 

sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mü

kelleftirler (68). 

h. Çeşitli Harçlar 

- KayJ.t ve Suret HarcJ. 

Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden is

tenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili ' 

harita, plan ve krckilerin suretleri ka~yı t ve suret harcına 

tabidir-

- imar İle İlgili Harçlar 

imar mevzuatı eereğince aşatj;ıdaki harçlar belediyeler

ce tahsil olunur. 

Belediye sınırları ve mücavir (komı;:;u) alanlar içinde 

(67) Bkz: }3elediye Gelirleri Yrı.sası, a .. g.e. m.58~59. 
(68) Bkz: :Belediye Gelirleri Yasasıg a.g.e, m.63,64. 
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İmar Yasasına göre ilk kez yapılan veya istek üzerine ger

çekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon 

Harcına" (Teşvik belgesine haiz organize sanayi bölgeleri 

hariç), 

Verilecek ifraz(bir arazinin parsellere ayrılması)ve 

tevhid (bir kaç parçayı bir araya getirme) kararları "İfraz 

ve Tevhi t Harcına 11 
, 

Proje tasdik işlenıleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına•~ 

Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapını ve yı

kım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için bele

diyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tasviyesi "Zemin 

Açma İzni ve Toprak Hafriyat Harcına", 

Yapı izin ve denetleme, temel vizesi işlemleri "Yapı 

İzin ve Denetleme Harcına", 

Yapı kullanma izni verilmesi işlemi "Yapı Kullanma İz

ni Harcına" tabidir. 

- İşyeri Açma İzni Harcı 

Belediye sınırları veya mücavir (komşu) alanlar için

de bir işyerinin açılınası u İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. 

-Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı 

Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı 

görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar taraf~

dan düzenlenerek ilgilisine verilecek,mu.ayene ve sağlıkla 

veya fe:nni konularla ilgili tahliliere ilişkin olup bu yasa

da ayrıca harca tabi tutulmamış olan rıiısatlar rapor ve bel

geler nıwuayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir. 

- Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıy-
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la, özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi al

mak zorunluluğunda olan kişilere verilecek bu tür belgeler 

ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri nsağlık Belgesi 

Harcına" tabidir (69). 

3. Harcamalara Katılma Payları 

a. Yol Harcamalarına Katılma Payları 

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce 

aşa~ıdaki şekillerde in~a, tamir ve genişletilmeye tabi tu

tulan yolların, iki tarafında bulunan veya başka bir yola çı

kışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkulle

rin sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır. 

- Yeni yol açılması, 

- lvievcut yolların yüzde kırkı nispetinde veya daha 

fazla genişletilmesi, 

- Kaldırımsız ve bakımsı.z bulunan yolların, kaldırım 

veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılma

sı, kaldırım veya şo.se halindeki yolların da parke, beton ve

ya asfalta çevrilmesi, 

- Mevcut kaldırım veya parkelerin sölrulüp yeniden dü

zenlenmesi, 

Yolların, kaldırımlar da dahil olmak üzere 15 metreden 

fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup 

harç payına konu teşkil etmez. İki veya daha fazla yol kena

rında bulunan gayrimeruruller için asıl cepheyi teşkil eden 

yoldan düşen pay trun, di1er yollara ait pay ise yarım olarak 

hesaplanır. 

(69) Bkz: Belediye Gelirleri Yasası, a.g.e. m.79,80,81,82,83. 
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b. Kanalizasyon Harcamalarına Katılrııa Payları 

Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, 

aşa[;ıdal{:i şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bun

lardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, kanalizas

yon harcamalarına katılma payı alınır. 

- Yeni kanalizasyon tesisi yapılması, 

- Iılevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre is

lah edilmesi, 

İki ve daha fazla yol kenarında bulm1an gayrimenkul

ler, hangi yoldaki kanalizasyona bazlanmış ise, payın hesa

bında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır. 

c. Su Tesisleri Harcamalarına Katılına Payları 

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce1 

beldede aşaC;ıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, 

dağı tırnın yapıldığı salı.a dahilindeki gayrimenkullerin sahip

lerinden su tesisleri harcamalarına katılma payı alınır. 

- Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılrnası, 

- Mevcut şebeke tesislerinin tevsil ve ıslahı. 

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrinıenlrullere a

it payın hesabında bunların yalruz suya bac;landıkları yol ü

zerindeki uzunlukları esas alınır. 

4. Merkezi İdarece Verilen Paylar 

Tilerkezi idare gelirlerinden, ma.halli idarelere pay ve

riL'1ıesi sistemi 2380 sayılı "Belediyelere ve İl Özel İdarele

rine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında" 
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Yasayla (70) yeni bir düzene kavuşturulmu._~tu. 

Sözkonusu bu Yasa belediyelere ve il özel idarelerine 

pay verilmesine ait çeşitli yasalarda bulm1an hillcümleri yü

rürltilden kaldırmış , belediye ve il özel idarelerine tek 

bir kaynaktan genel bütçe vergi gelirlerinden belirli oran

da bir pay verilmesini öngörmüşti.lr. Bu paylar belediyelere 

% 5, il özel idarelerine de % 1 oranında kabul edilmişti. 

2380 Sayılı Yasa, özellikle belediye ve il özel ida

relere ayrılan pay oranlarıyla ilgili olaralc, evvela 3004 

sayılJ. Yasayla (71) sonra 3239 sayılı Yasayla de-ğişikliğe 

uğramış tır. 

Ancak 3004 ve 3239 sayılı Yasalarile genel bütçe vergi 

gelirleri toplamından ayrılacak paylar dört yıllık bir geliş

meye ba3lanmıştır. Bu yasalarla yıllar itibariyle tesbit edi

len oranlar aşağıdruri şekilde tablo edilebilir. 

TABLO - III 

Genel Bü.tçe Verc;i G-elirleri 1J:ahsilatındmı J3elediyele-

re Verilen Pay Oranları (c') • ,.... . 
İLı;ili Ya;Jalar 

----~----------

3004 Sayılı Ya~3a 

3239 Sayılı Yrı.sa 

1984 

7.15 

Yıllar 

1935 1986 1987 

8.15 9.30 10.30 

8.15 8.55 9.25 

Kaynal::: Ziya ÇOI::EL, ••İçis;leri Bakanlı:};ı Tarafından Be
leuiyelere Ln.halli İdareler Jonundan Yapılan Yardımlar" Türk 
İdare Dergisi, Y:58, Aralık,l986, s.28. 

( ,...70) R ··• c:: 0 b t ıcı"ı le\..r• ::> 'iu o; ~u • 

(71) n.u. 9 Wayıs 1984, ''Delediyelere ve İl Özel İdarelerine 
Genel Bü.tçe Ver~:;i Gelirlerinden Pay VL~rilnıe si Hald:::ıncla 
Yasada DeJSi§iklik Yapılmasına Dair Yasa. 
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Tabloda da görüldüğü gibi genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilatından belediyeler için 3004 sayılı Yasaya göre ayrı

lan paylarda, 3239 sayılı Yasayla 1986 yılından itibaren bir 

azalma olııaktadır. 1986 yılında% 07.5, 1987 yılında da 

% 1.05 oranında meydana gelen bu azalmanın sebebi 1985 yılın

da 3239 sayılı Yasayla Emlak Vergisinin Belediyelere geçmesi 

ve bazı belediye gelirlerinde önemli artışlar yapılmış olma

sıdır. r~lediyelerin öz gelirlerinde yapılan bu artışlar Ge

nel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrılan paylarda 1986 yılından 

itibaren yukarıdaki sözü edilen azalmaya sebep olmuştur. 

r~'fahalli İdarelere verilen pay oranlarını artıran ve 

"Beledi;ıreler Fonu" ile "Mahalli İdareler Fonu" olmak üzere i

ki adet fon oluşturan 3004 sayılı Yasa ile genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 10.30, 

il özel idarelerine ~~ 2.30 nisbetinde pay verilir .. Bu paylar, 

gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil 

edilen ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı em

rinde ayrı ayrı hesaplara kaydalunmak üzere İller Bankasına 

yatırılır. 

İller Bankasında toplana..rı belediyeler payının, Genel 

Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının <fo 2'sine tekabül 

eden böltimü Bayınd:ırlık ve İskan Bakanlığı emrinde nneledi

yeler Fonu" olaral-;: İller Bc:ınk.ası:n.daki bir hesar)ta toplanır. 

Bu fondan nüfuslarına bakılmrucsızın bütün belediyele

rin, İller Bankasının yıll:ı.k yatırım programına giren hari

taları, imar planları ve bunlara ait projeler için Bayındır

lık ve İskan Dakanlıeınca hazırlanıp Itesmi Gazete'de yayın

lanacak yönetüıelikteki esaslara göre tahsiste bulunulur. 

İller Bankası kendisine borçlu belediye ve İl Özel 
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İdarelerinin vadesi gelmiş borç taksitlerini Genel Bütçe'den 

bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir. 

Belediyelere ve il özel idarelerine ait paylardan eşit 

miktarlarda alınarak teşkil olıınacak ve Genel Bütçe vergi ge

lirleri tahsilat toplamının % o.60'ına tekabül eden kısmı, 

İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde "Mahalli 

İdareler Fonu" olarak İller Bankasında açılacak bir hesapta 

toplanır. Bu fonun yarısı Bayındırlık ve İskarı Bakanlığınca 

belediyelerin imar uygulamalarında, diğer yarısı da İçişleri 

Bakanlığınca mahalli idareler için, bu billcanlıklar tarafın

dan çıkarılacalc yönetmeliklere göre kullanılır (72). 

3239 sayılı Yasa da genel bütçe vergi gelirlerinden 

belediyelere verilen payı % l0.30'dan% 9.25'e ve özel idare

lere verilen payı % 2.30'dan% 1.70'e indirmiştir. 

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan beledi

yeler payı, İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nü

fus sayımı sonuçlarına göre b~rük şehir belediyeleri dışında

ki pelediyelere dağıtılınaktadır. Bu dağ~tını 2380 sıyılı Ya

sayla Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatının % S•i olarak 

belirlenmişti. 3239 sayılı Yasa bu oranı ~~ 6 'ya indirmiştir. 

Ay;r>ıca Bayındırlık ve İsk§rı Bakanlığı emrindeki % 2 olan 

"Belediyeler Fonu" İller Bankasındaki bir hesapta toplanmak 

üzere ~~ 3' e çıkarılmıştır. Böylece yeni düzenlemeye göre 

% 9.25 olan belediyeler payının% 6'sı nüfusa göret İller 

Banl{asınca belediyelere dağı tılnıakta? ~~ 3 'ü de "Belediye Fo

nuna" verilmektedir. Geri kaları% 0.25'ine tekilbi..i.l eden kısmı 

(72) İlhan ÖZER, "Genel BU.tçe Vergi Gelirlerinden Mahalli 
İdarelere J?ay Verilmesi Konum.mda Son Gelişmeler", Amme 
İdaresi Dergisi, C:l8t S:l, Mart, 85, s.57-59. 
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İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde "Mahalli 

İdareler Fonu" olarak İller Bankasında açılacalr bir hesapta 

toplanacaktır (73). 

5. Yardımlar ve Basışlar 

Siyaset rejimi, ekonomik ve toplumsal yapısı ne olur

sa olsun, hemen hemen bütün ülkelerde, devlet belediyelere 

yardım yapar. Son yıllarda kamu hizmetinde bü;~,rLik gelişmeler 

Olmuş ve btmlar belediye mitçelerine de yaı1sımıştır. Bu ge

lişmelerin sonucu olarak yükü artan belediyelerin dışardan 

güçlendirilırıesi bir zorımluluk arzetmiştir. Hergün bir çok 

yeni hizmetler mevcut belediye hizmetlerine eklenmekte ve bu 

güne kadar görülmekte olan kamu hizmetlerinin düzeyi ve ka

litesi yükseltilmektedir. Böylece halk belediyelerden daha 

fazla hizmeti, her yerde, daha iyi kalitede bekler duruma 

gelmiştir. 

Devletin belediyelere yardımları başlıca üç noktada 

toplanmaldadır. 

- Ekonomik neden; halkın Y!:tşam düzeyi arttıkça, birey

sel gereksinmeler de ar~malrtadır. Eskiden lüks sayılma eğili

minde olan hizmetler, insanların g-ereksinmeleri arasına gir

miştir. 

Toplumsal neden; toplumsal yardım hizmetlerinin kap

samı genişlemiştir. Eğitim, sa,'!;lık, kimsesiz çocuklar ve yaş

lılar sorunu, dispanser, do2~nevi, bru~ımevi, gLiçsüzler yurdu, 

ucuz ve kiralık konut gibi birçok hizmet mahalli idarelerin 

(73) Sadık KIRBAŞ, ttYerel Yönetimlerin Devlet Malları Konusun
dal~i Görev, Yetki ve Sorwnlulukları 11 İ.B.D, Y:42, S:484, 
Şubat, 86, s.37. 
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ilei alanına girmiştir. Belediyeler toplumsal bakırndan korun

ınası gerekli olanlara el uzatmak zorunlulu:~ du;ymaktadır. 

- Siyasal nedenler; günümüzde geniş halk kitleleri 

seçmen olarak, siyasal partiler ve hükümetler üzerinde baskı 

yapabilecek duruma gelmişlerdir. İktidarı ele geçirmek iste

yen siyasal partiler, kamu hizmetlerini pazarlık konusu ya

pan türlü baskı grupları ile ilişki kurmak zorunluluğunu duy

ınuşlardır. Böylece belediye hizmetleri konusuna önemle eğil

rnek gereğini du~nrurtadırlar (74). 

Ayrıca mahalli idarelerin bu arada dolayısıyla bele

diyelerin bağış yoluyla düzenli bir biçimde finanse edilme

leri yöntemi yasal açıdan henüz gerçekleştiriJJnemiştir. Bu 

alanda herhangi bir kururnlaşma da söz konusu değildir. Bu du

rmnclan ötürü, merkezi idare tarafından belediyelere yapılan 

ba2;ı:=;ı ve yardımıara ilişkin yeterli ve kıyaslamalı sayısal 

veriler de mevcut değildir. Ancak zaman zaman koşula bağlı 

bağışlar ve koşulsuz yani blok bağışların yapıldığı görülınek

tedir (75). 

Son zamanlarda ınahalli idarelere genel bütçeden ayrı

lacak olan paylar veya yapılacak bağış ve yardımlar değişik 

fon uygulamalarına tabi tutulrnu .. ? tur. Bunun bir kısmı Bayın

dırlık ve İskan Baka..."llı.?;ı emrinde "Belediyeler Fonun diğer 

bir kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde 

"J:Iahalli İdareler Fonun diye ayrılmıştır. Her iki bakanlık 

ayrı ayrı çıkardıkları yönetmeliklerle mahalli idareler fo

nunun kendilerine tahsis edilen bölürmm haroruna ve kullrunna 

(74) Yerel Yönetimler, a.g.e. s.205. 
( 75) Halil MADAROGLU, I.iab.alli İdareler, İstanbul, 1986, 

s.342. 
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esaslarını belirtmişlerdirw Mahalli idareler fonunda topla

nan paranın ~~ so• i belediyeler için ayrıl11J.aktadır. 

Mahalli idareler fonundan, kendilerine verilmiş gö

revleri yerine getirmede sıkıntı çeken mahalli idarelere kar

şılıksız mali yardımda bulunulur, buradaki ~naç belediyeleri 

teşvik etmek ve desteklemektir. Ancak bu fondan yararlanaraJr 

belediyelerin son nüfus sayımına göre nüfusları 25.000'in 

altında olması ve fondan yardım isteyen belediyelerin hizmet

lerinin en az % 30'unu kendi imkanlarıyla yürütebilecek du

rumda olması gerekir. 

Yardımın yapılmasında diğer bir sınırlayıcı faktör de 

yardım yapılacak projenin keşif tutarı ile ilgilidir. Yardım, 

proje keşif tutarı 50 milyon lirayı geçmeyen hizmet ve yatı

rımlar için yapılabilmektedir. Eger projenin toplamı 50 mil

yon lirayı geçiyorsa, belediyenin, fondan yukarıdaJci esaslar 

daJ1ilinde yapılacaJr yardımın dışında kalan kısmını kendi im

kanları ile tamamıayacağını taahhüt etmesi ve belgelendi.rme

si gerekmektedir. 

kündür: 

Fondan yararlanılacaJc hizmetleri şöyle sıralamak milin-

Belediye hizmet binası, 

- Fırın, un değir.meni, 

Hal-pazaryeri (haJrvan pazarı dahil) 

Dükkan, otel, motel, gaz·ino, 

Düğün ve nikB.h salonu, 

Hamam, kaplıca, plaj tesisleri, 

UmW1ıi he la, 

Mezarlık tesis ve tanz~ni, 

Belediye parkı (çocuk parkı dahil), 
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- Koruluk, fidanlık tesisi, 

- Okuma odası, kitaplık, spor tesisleri, 

Mraryakıt, patlayıcı madde deposu, 

- Mezba.ha, dii1;er kesim ve hayVan imha yerleri, 

Garaj ve otopark yapımı 

Yardım yapılacrur hizmetlerle ilgili diğer hususlar 

şunlardır, 

Yardım yapılacak bir hizmet tamamıyla bitirilmeden, 

aynı belediyenin ikinci bir hizmet konusunda yardım talebi 

karşılanmaz. 

Yardım konusu hizmet için gerekli olan arsayı beledi

yeler kendi imkanları ile sağlamak zorundadırlar. 

Yukarıdruri yazılı işlerden yalnız bir işe yardım ya

pılır (76). 

6. Olai'ta.nüstü Gelirler (Borçlanma) 

Belediyelerin ola;i1;anüstü gelirleri, türlü devlet ban

kalarından, İller Bar.ı._lrasından ve başka kuruluşlardan borç al

malarıyla gerçekleşir. Bu yetki belediye yasası ve diğer bazı 

yasalarla saiflanmıştır. Hizmet gereksinnıelerini olağan gelir

leriyle karşılayarnayan belediyeler bu yola sık sık başvurmak 

zorunda kalırlar. Belediyeler tahvil ve bono çıkarmaktan zi

yade İller B2ınkasından borçlanmaktadırlar. 

Belediyeler üDre içinde ve üDre dışındaki para ve ser

maye piyasalarından da yurarlaı:ıabilmektedirler. Ancak ülke

mizde para ve sermaye piyasalarının durumu ve belediyelerimi

zin de itibarı buna elverişli olıiıadıi~ından genellikle tek 

(76) Ziya ÇOiillR, Türk İdare Dergisi, a..g.e. s.27-32. 
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kaynak İller Bankasıclır. Ülke dışında borçlanan belediyele

rimiz genellikle büyük şehir belediyeleridir. BUyük şehir 

belediyeleri ve diğer bölgelerde bulunarı büyük belediyeler, 

daha çok borçlapJnaya gitmektedirler. 

Buna batklı olarak ülkemizde çok borçlanan helediyeler 

az borçlanmış belediyeler arasında bir deneesizlik mevcuttur. 

Bu durum çok borçlarınııçı belediyelerin genelllicle bi.iyük ve az 

borçlanmış ise clal'ı.a küç"U.k belediyeler olınası şeklinele kendi

ni gösterı:o.ektedir. Btmdan borçlanma kaynalrlarından gelişmiş 

bölge belediyelerinin yararlandığı ortaya çılanaktaclır. 

Belediyeler onaylanmış imar pltmlarının uygulanması 

dolA-yısıyla yapılacak kcunulaştırma bedelle:cinin ödenebilmesi 

ve plm1.larının uygu.lc.u:ı.rnası yapılacak yol, meydan, yeşil alan 

gibi te~Jislerin gerçekleştiriJJnesi için tahvil çıkarmak yet

kisine sal1iptirler. Yirmi yılda ödenrnek üzere çıkarılan bu 

tah vi ller, Emlak Baı1.kasının gi.ivencesindedir. A..Yrıca gelir 

durt.mıu elverişli olan belediyeler, tarıııınıaz malları üzerinde 

kurulacak ipotek karşılı&~ında, Bakanlar Kurulu kararıyla bo-

no çıkarına imkanları vardir. 
") 

.~\,.,,...,...,.. f/ 
. '·:.ı-..~~ .... 4.._,,:.-<J'o-ı.:: ... •"""~· 

B. BÜYÜK ŞERİH l:lELEDİYE GELil=fLERI 

ı. lierkezi İdarece Verilen Paylar 

Bi5..;yi5Jr şehir belediyelerine Genel Bütçe Vergi gelirle

rinden ilçe belediyelerine verilmesi gereken paylardan, Ba

kanlar Kurulunca her yıl belirlenecek bir oraı1.a göre pay ve

rilecektir, Ba};:anlar Kurulu, bu oranı 1986 yılı için % 35, 

1987 yılı için % 38, 1988 yılı için ?~ 43 olarak belirlemiş

tir. Geri kalaıı paylar ilçe belediyelerine verilecektir. 
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Büyük şehir belediye sınırları içinde yapılan Genel 

Bütçe vergi tah.silatından da bir pay ayrılır. Tahsilat mik

tarı gelir saymanlarınca hesaplanıp ertesi ayın sonuna kadar 

ilgili büyük şehir belediyesine yatırılacaktır. Bu pay 1985 

yılı ve rnütealdp yıllar için ~~ 5 olarak saptanmıştır. Bakan

lar Kurulu bu oranı 'fo lO'a kadar yükseltebilir (77). 

2. Emlak Vergisi Payı 

İlçe belediyelerince alınacak Eml§.k Vergisinden % 15'i 

il özel idareleri payı olarak ayrıldıktan sonra kalan mikta

rın~~ 20'si büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılır (78). 

Ayrıca büyük şehir belediyelerine bırakılan sosyal ve 

ki..ilti.irel tesisler ile spor, e;i;lence ve dinlenme yerleri ve 

yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türhi. belediye ver

gi resim ve harçları, bü;yi.Hc şehir belediye gelirlerine dahil 

edilmektedir. 

Bi.tyUJ.{ şehir belediye sınırları içindeki bulvar, cadde, 

anayollarda ilan asna yerleri, elektrik direkleri, büfeler 

ve tercilıli yollardaki bariyelere konu1acc.1k her türlü ilan 

ve reklfunların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri 

büyi..i.k 0elıir belediyelerince alınır (79). 

3. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 

Belediye Gelirleri Yasasına göre tahsil olunacak elekt

rik ve havagazı tüketim vergisinin yüzde ollisi hizmetlerin 

(77) Bkz: 3030 sayılı Yasa, m.l8. 
(78) Bkz: 3239 sayılı Yasa, m.38. 
(79) Rı.ışen KELEŞ, "1980 Sonrasında Belediyelerimiz", İ.B.D., 

Y:41 1 S:475-76, Mayıs-Haziran,85, s.l56. 
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büyi,Uı.: şehir belediyesi tarafından yapılması şartiyle, büylik 

şehir belediyesine verilecektir. 

4. Iliuze Giriş Ücreti Payı 

Türkiye Büyük !l'lillet Meclisi 'ne ba~~lı milli saraylar 

hariç büyük şehir belediye sınırları içinde, gerçek ve tüzel 

kişilerce işletilen her türlü nıüzelerin giriş ücretlerinden 

~~ 40 pay alınır. Bi.iyük şehir belediyelerince tahsil edilen 

payın% 75'i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel 

nüfus say~nı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe 

belediyelerine dağıtılır (80). 

5. Yol Su ve Kanalizasyon Haremnalarına Katılma Pay

ları 

Eğer, yol, su ve kanalizasyon hizmetleri bi.iyük şehir 

belediyesi tarafından yapılıyor ise, Belediye Gelirleri Ya

sasında belirtilen nispet ve iD~elere göre büyük şehir bele

diyeleri bu payları alacaklardır. 

6. Diğer Gelirler 

Büyi,Uı.: şehir belediyesinin diüer gelirler grubunu şu 

eelirler olw_;;turmaktaclır. 

Kcum.ı idare ve kurw:ı-ılarının yardımları, iç ve dış borç

lamnalar ve tahvil gelirleri, şartlı ve şartsız bağışlar, bü

yiilc şehir belediyesinin taşınır ve taşırunaz mal gelirleri, 

yapılacak hizrnetlere karşı alınan paralar, 

Büyi,i.k şehirlere bıralcılan yerlerden alınacak belediye 

(80) J3kz: 3239 sayılı Yasa, m.l26. 
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vergi, resinı ve harçlar ile ilan ve reklfun vergileri ve üc

retleri, büyi..U{ ~ehir belediyesi iktisadi teşebbüslerinin sa

fi hasılatında büyük şehir belediye meclisince belirlenecek 

oranda alınacru{ hisseler (81). 

(81) Bkz: 3030 sayılı Yasa, m.ıG. 



D ö r d li n c li B ö 1 li m 

BELEDİi'ELEHİN G İDlm.LERİ VE BBLJ~DİYE BÜTÇBLERİ 

A. D:CLEDİY'.ti:LEHİN G İDERiıERİ 

BeJ.ediye gülerleri, yasalarla belediyelere verilmiş 

olan gürevlerin gerÇekleştirilmesi için belediye bütçeleri 

ile verile:::ı yetki sınırı içinde belediye gelirlerinden har-

canan ı:ıarac1ır. 

Belediye giderlerini aşa;':';:ulaki gibi sıralamalt mümkün-

BalGeliye binası sa.~~lanrnası, c1öşerıınesi ve balrıını, 

Belediye memur ve işçilerinin maa~, ücret ve benze

ri ödemeleri, 

Belediye gelirlerinin tahsili için yapılan giderler 1 

Yol, meydan, sokc:Lk, iskele, köprü yapımı ve tamiri, 

Su ve lağ"'J.rll tesisatı ve b<::ı.lcımı giderleri, 

Belli hizmetlerin kar~ıılıklıları, 

Y:-ısaların belirttiği görevlerin y:apJ.JJnası için gi

derler, 

------·· .. ·---
(82) İlhan ÖZEH, Devlet l.Ialiyesi, a.g.e. s.279 .. 



Vadesi gelıı1iş borçların anapara ve faiz ödemeleri, 

Belediye harita, kadastro planınh~ yapımı giderleri, 

Belediye emlaklarının tamir ve sigorta giderleri ve 

belediyenin ödemek zorunda oldu[,ru vergiler, 

Beldenin imarına ilişkin tesisat ve inşaatın bakımı, 

Diğer görevlerin yapılması ~çin gerekli masraflar. 

Belediye bütçesinin maaş ve ücret toplamı, yıllık ge-

lirlerin yLizde otuzın1u a~mayacaktır. 

B. BÜYüK ŞEHİR BELEDiYELERİNİN GİDERLERİ 

Büyük şehir belediye giderleri daha önce açıklanan bü

yük şehir belediye görevlerinin yapılması için yapılan ve di

ğer yasalarla verilen görevlerin yerine getirilebilmesi ama

cıyla yapılan harcamalard.ır. 

Bunun dışında büyiik şehir belediyelerine bağlı kuru

luşlarına sermaye verebilirler, yardım yapabilirler, ortak

lıklarına katılabilirler. 

Biiyük şehir belediye mallarının vergi,resiın, harç, si

gorta giderleri ve diğer ıt:;iderleri de bunlara eldemek gere

kir (83). 

C. BELEDİYELEHİN BÜ~rÇELERİ 

1. 11.i.t.çenin Hazırla..'1.ması ve Onaylanması 

Belediye bütçeleri; her yıl Ocak ayı başından Aralık 

ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve giderleri gösterir. 

Belediye gelirlerinin toplanmasına ve hizmetlerin yapılması

na, harcamalara izin veren bir belediye meclis kararıdır. 

(83) Bkz: 3030 sayılı Yasa, m.19. 
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BUtçeler, belediye başkanı tarafından hazırlanır. Ey

lül ayı başında belediye encümenine verilir. 1ncfunen bütçeyi 

iki ay için ineelemekle zörevlidir. Haz::ı..rlcman bütçe, gerek

çesiyle birlikte, Kasım ayının birinci srünü belediye mecli-

s ine verilir ( 84 ) • 
·~ 

Belediye bütçesinin hangi ilkelere göre hazırlanacağı, 

hansi belediye orgaı'llarınca nasıl göritşülüp kabul edileceği, 

nasıl uygulanıp,nasıl denetlenece~i, Belediye Yasasında, Be

lediye IV~uhasebe Usulü Tüzü~ıilııde ve belediyelerin Bütçe ve Mu

hasebe Usulü Yönetmeli~inde gösterilmiştir. ll-urada belediye 

bütçesinin hazırlanması aşamasında yalnız meclise değil, da

ire amirlerinden saymana, saymandan belediye başkanı ve encü

mene kadar çeşitli orc;anlara görev verilmiştir (85). 

Belediye bütçelerincle,__./devlet bütçesinin tam aksi bir 

işlem sözkonusudur. Önce :xelir bütçesi hazırlanır, sonra büt

çeye l:onan tal'ıJUini gelirlerle bir yıl içinde gerçekleştirile

bilecek hizmetlere göre c;ider bütçesi hazırlaııır. Belediyele

rin ek kayı1ak ya..ratnıala:cı oldukça sınırlıdır. Bu nedenle hiz

metleri gelirleri ile sınırlıdır. 

Belediye enci1menince Kasım ayı başında meclise sunulan 

belediye bütçelerini meclis i:~enel bütçe sürecinde oldub,'u gibi 

madde madde, harcama ve gelir cetvellerini de bölüuı bölilin ay

nen ya da bölüm ve maddelerini de2;iştirerok kabul eder. 

Belediye bütçelerinin kesinlik ka:::;anabilmesi için yet

kili makmn:ı.n onaylama:::ıına ihtiyaç buhmınaktadır. Belediye büt

çeleri mahallin en bü.yük ml ilkiye BJnirinin (Vali) onayı ile ke-

sinlesir-. 
" 

(84) İlhfm ÖZEH, Devlet Mali:rosi, a.g.e. s.279. 
(85) Nuri TOHTOP, Uahalli İdareler, a.g.e. u.l05. 
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Vali bütçeyi geliş tarihinden itibaren en geç bir haf

ta içinde inceleyip onaylrunak durwnundadıı~. Iiiülki amir tara

fından belediye bütçeleri üzerinde, yapıları clet'~işikliklere 

karşı belediye meclisi Danıştaya başvurabilir. Onay verirken 

ya da kabul ederken, vesayet ma.kamının bütçe üzerinde sahip 

oldu[::,U yetkiler şrmlardır. 

BLttçe mt".;tnindeki, yasa, tüzük ve yönetmelikle re ay

kırı madde ve ibareleri çıkarmak ve deZsiştirrnek, 

Belediyelerin tahsile yetkili olıüadığı gelirleri çı

kartmak ya da gelir tahminlerini gerçek düzeyine in

dirmek, 

Yapılınası görev olmayarı hizmetler için konulmuş öde

nekleri çıkarmak bmm l(arşırı zoro.nlu oldul?,u halde 

koyulmrunış ödenek le ri koymak. 

Vali ;<{a cla belediye meclisi bu ekJeme ve çıkartmaları 

dikkate alarak bütçeyi yeniden denkleştirir (86). 

2. Eeleeliye BUtçesinin Uy~""Lllcmınası 

Belediye Başkanları belediye bütçelerinin ita anıirle

ridir. Belediye başkanları, yardımcılarına kendi soruml"Llluk

ları altında i ta amiri gö~-:·evini verebilirler. lielediye muha

sebecileri ya da hesap işleri müdürleri belediye bütçesinin 

sorurnlu ;;mymaula:cıdır. 

Belediye giderleri de genel bütçede olduJLu gibi, Genel 

T/iulıasebe, Devlet İlıale, Devlet Personel ve Harcırah Yasaları 

çerçevesinde yapılır. Bütçe UYı::;-ulsınasJ.nda, aynı bölilin içinde-

(86) Ömer Faruk BATIREL, Dovlet BU.tçesi 1 A.Ö.F. Yayını, No:l23, 
Au1cara, 88, s. 323. 
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ki öclenek c.leğişiklil{leri belediye encUmeni, bir bölümden di

eerine ödenek aktarması ise belediye meclisi ve vesayet or

ganının kararına bağlıdır. 

Belediye sorumlu sa~nanları, belediye alacaklarının 

izlenL~esinde ve tahsilinden sorumludurlar. Kesinleşen harca

ma kalemleri dışında, oranı ve miktarı yasaya uygun alınayan 

belediye gelirlerinintahsili münli{Ün değildir (87). 

3. Belediye Bütçesinin Denetimi 

Belediye bütçeleri de idari, yargı ve siyasal deneti

me tabidir. İdari brucımdan belediye bütçeleri, belediye içi 

hiyarerşinin yanısıra vesayet makamının ve ilgili bakanlık 

(İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarının) denetim ele

manlarının teftişine tabidir. 

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, hesap döneminin biti

mini izleyen Nisan ayı içinde sorwnlu saymanın yönetim dönemi 

hesabı ile birlikte belediye encünıenine verilir. Kesin hesap 

cetvelleri haklcında encümen mali yıl bitiminden itibaren altı 

ay içinde (Haziran ayı somma kadar) karar verir ve bu cet

veller incelenmek ve onaylanmal;: için beleeliye bagkanınca, be

lediye meclisine verilir. Meclisin kesin hesap konusundaki 

kararı, bütçede olduZ,ru gibi vesayet makamı Valinin onayı ile 

kesinlik kazanır. Bu si_:lreç belediye bütçesinin siyasi deneti

mini ifade eder. 

Denetim konusunda son olarak, bütçe kesin hesabı ile, 

yönetim dönemi hesabının karşılaştırmalı olarak encümence in

celenmesinden söz etmek gerekir. Sayrrıanlık ayrıca, diğer dev-

(87) Ö.F. BATIHEL, Devlet Bütçesi, a.g.e. s.324. 
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let sorwnlu say-nıanlarında olduğu gibi Sayıştaya yönetim dö

nemi hesabJ. verir. Bu hesabın yargılanmasının sonucunda da 

saYJnan ve di;;~er sorwnlu memurları hakkında Sayıştayca ziın

met, beraat ve tazrnin:kararları verilebilir (88). 

D. DÜYLiJC ŞEHİii'. BBLEDİYELEEİlÜN BÜ'l1ÇELERİ 

ı. }3ilyfU{ Şehir Belediye Bütçesinin Hazırlanması 

Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediye bütçeleri

nin hazırlarıması ve uygulaıı.Llasında 1580 sayılı Belediye Ya

sasının hWctimleri uysulanır. 

Gerek büyük şehir belediye baş1canı, zerekse ilçe be

lediye baş}:::anı kendi belediye bütçelerini hazırlar, belediye 

encümeninde görüşülmek ve incelenmek üzere buraya aktarılır. 

3030 sayılı Büyillc Şehir Beleeliye Yasasına göre büyUk şehir 

dahilindeki ti..i.m hizmetler, Kalkınma Planının ilke, hedef ve 

sürelerine uyeı-m olarak yapılacaJc olan proi'trmnlara göre yü

rütülür. 

Böyle bir kural 1580 sayılı Belediye Yasasında yoktur. 

Büyiilc Şehir Belediye Yasasında bulunrrıası bir yenilik, hem de 

büti5.:n belediyelere u;ygula:nrnası gereken bir kural olarak gö

rülmektedir. Her belediJrenin bu kurala u;y:ması ve uyt.,ıulaınası 

yerinde bulunmaktadır. Ayrıca bu ınıralın merkezi idare ile 

malıalli idare ve özellikle belediyeler arasında bir bütünlülr 

sa.;layacağı' lcallanrnaJra yardımcı olacaJı söylenebilir ( 89). 

-----·---·---
(88) 0·-· "' ı··' rn]-RE1L • J.' • j}Ll ~ - ..ı f Devlet Lütçesi, a.,J;.e. :3.325. 

( 89) Alı..rJet Sezai AYDin, "Bi:~yiüc Kent Eelediyo si İlçe Beledi
yesi Bütçeleriıı, İ.r.J., Y:42, U:4D3, Occılı::, 1866, s.l2. 
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2. BU.:yi.ilr Şehir Belediye Bütçesinin GörüşülJnesi 

BUyük şehir belediye bütçesinin belediye meclisinde 

göriişülrnesi sırasında, meclis bütçe kararnamesini madde mad

de görüşür, gelir ve gider cetvellerini böltim bölüm inceler 

ve sonunda bütçeyi oldu2,u gibi veya deJ;i~tirerel:: kabul· eder. 

Büyillr şehir ve ilçe belediyelerinin bütçeleri büyük 

sehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birbiri 
" 
arkasına görüşülerek karara ba~lanır, tek bir bütçe halinde 

bastırılır. Böylece büyillc şehir ve ilçe belediyeleri bütçe

lerinin mecliste görüşülmesi ikili bir durum göstermektedir. 

Bi...iyi..ik çehir çerçevesindeki ilçe belediye bütçeleri, önce il

çe belediye meclisinde görii.şülecek, sonra büyl'ik ş ehir bele

diye meclisine aktarılarak, bu ik:inci meclis tarafından tek 

bir bütçe haline getirilecektir. 

1580 sayılı Yasada, belediye bütçesinin böyle iki mec

liste görü.şülmesi gibi herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Belediye bütçesinin iki mecliste göri.:işt'ıln1esi, ikinci meclis

te yapılacru:: iş ve işlemlerin sayılıp gösteribnesi 3030 sayı

lı Yasayla getirilen yeniliklerden birisidir. 

3. Bü;yük Şehir Belediye Lutgesinin Onaylanması ve 

U y gula.ı.'-ı.mas ı 

Büyük şehir belediye bütçeleri ile di,2er belediye 

bütçelerinin onayJ_mıınasında herhangi bir a;yrırn bulunmaıne:ıkta

dır. Vali tarafından yapılan deı:;işi.kliklere ka...rşı, bütçenin 

büyti.k şehir belediyesine intikalinden i tibaren yirmi gün i

çinde büyük şehir belediye başkanınca, görevli idari yargı 

marcilerine itiraz edilebilir. İtirazlar idari yargı merci-

lerince otu.z gün içinde karara ba!;lanır. 
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Belediye bütçelerinin onayı konusunda, Belediye Yasa

sında bulunan hükü.mlerle, Eüyük Şehir Belediye Yasasındabu

lunan hükümler arasında büyük ölçüde benzerlik bulunmaktadır. 

Ancak yine de önemli noktalara değirunekte yarar vardır. 

- İlk önce dikkati çeken husus, ilçe belediyelerinin 

onayında mahallin en büyillc mülkiye arniri olan kaymakamın a

radan çıkarılması, 

- Belediye Yasasının, en büyük mülkiye amirine tanı

dığı inceleme ve onaylama konularındaki yetki büyül-e şehir 

belediye meclisine de tanınmaktadır. 

3030 sayılı Yasanın, büyük şehir belediye ve ilçe 

belediyelerinin bütçelerine ilişkin bölU.mde bir ikileme yer 

almaktadır. ÇU.nkü, aynı yetki hem büyLüc şehir belediye ınec

lisine, hem de o ilin valisine verilmektedir. 

- Bütçenin hazırlaıuııar3ı ve onaylarınıası 1580 sıyılı Ya

sa hükümlerine göre yapılacağı belirtilnıekle birlikte, 3030 

sayılı lı'ii:>rLi.k Şehir Belediye Yasası ile büyLUc şehir sınırları 

içindeki bütün hizmetlerin, Devlet Kalkı,nma Planının ilke, 

hedef ve sürelerine uygtın olarak düzenlenecek plan ve proğ

ramlara göre yürütüleceği hillrr.ne bafl;lanıüaldadır. 

Bu sayılanların her biri birer yenilik olarak kabul 

edilmektedir .. ( 90). 

(90) Abınet Sezai AYDIN, 11 EüyUk Kent Belediyesi İlçe Belediye
si Bü.tçeleri, İ.B.D., a.~~.e. s.14. 
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B e ş i n c i B ö 1 ü m 

ESKİŞEHİR BELEDİYESİNİN ON YILLIK BÜTÇE İNCELEMESİ 

A. ESKİŞEHİR BELEDİYESİ VE ÖRGÜT YAPISI 

Daha önceki bölümlerde belediyelerin kurulması, orgal1-

ları, görevleri, gelirleri 1 giderleri ve bütçeleri geniş bir 

biçimd.e açıklı2;a kavuşturulmuştu. Bu bölümde, Eskişehir be

lediyesi örr:ıek olarak seçilmiş ve bu belediyenin on yıllık 

bütçesi incelenecektir. Eskişehir Belediyesinin 1977-86 yıl

ları arası, yani on yıllık olarak ele alınmış olan belediye 

bütçesinde harcamaların nasıl yapıldığı, nasıl bir seyir iz

lediği, ~elerden ibaret olduğu, hangi tür harcamalara ağırlık 

verildi{~i ve bu harcamaların yıllar i tibariyle birbirlerine 

göre de[ı;işimi incelenecektir. Ayrıca aynı yılların gelir kay

naklarının deC;işimlerine de yer verilecektir. 

Eskişehir belediyesi tüm belediyeler gibi gelir kay

naklarının elverdiği ölçüde çeşitli yasalarla belediyelere 

verilmiş olan görevlerin hemen hemen hepsini yürütmektedir. 

Arıcak merkezi idarenin konuyu. daha kapsamlı olarak ele alrna

sı nedeniyle eğitim, sa~~lık, kültür ayrıca bir kent. ·belediye

si olması dolayısıyla tarım ile ilgili görevlerin dışında ka-

lan görevleri yürü.tr.ıektedir. 
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Eskişehir Belediyesinin Örgüt Şeması, Tablo-IV'de su

nulmuştur. Örgüt şemasından da görüldüğü gibi belediye baş

kanına do,ğrudan ba2lı olan Su Otobüs İşletmeleri Müessese 

Müdürlü6-{i bulunm.aktadır. Bu müdürlük özerk bir işletme ni te

liği taşıdığından inceleme dışında tutulmuştur. 

Örgüt yapısının diğer bölümleri incelendiğinde, Bele

diye Meclisi bilindiği gibi belediyenin karar organıdır. Be

lediye Encümeni ise yürütmeye yardımcı karar organıdır. Be

lediye Başkanlığı ve yardımcıları belediyenin yürütme göre

vini yerine getirirler. 

Belediyenin çeşitli organlarına ait sekreterya hizmet

lerini, dosyalama, yazışma işleri Yazı İşleri Müdürlüğü'nce 

yapılmaktadır. 

Bünyesinde, personel şefliğini, özel kalem, grup ayar 

memurluğu, evlend.irrne meınurluğu, genel hizmetler ve muzayede 

memurluğunu bulunduran Daire MüdürlüBi belediye binasının yö

netimini üslenmiştir. 

Belediye Avukatlığı, belediye ile ilgili davalara ba

kar. Belediyenin dışarıya karşı hukuk danışmanlığını yapar. 

Hesap İşleri Müdürlüğü, muhasebe şefliği, tahakkuk 

şefliği, ayniyat muhasipliği, tahsil şefliği, arttırma ve ek

siltme memurluğu birimlerinden oluşur. Bu müdürlüğiin esas gö

revi, belediye gelirlerini tahsil etmek, belediye hizmetleri

nin yapılması için gerekli harcamaları yapmak, belediye büt

çesinin hazırlanması, uygulamaası gibi belediyeyi ilgilendi

ren tüm mali görevler bu müdürlükçe yapılır. 

Zabıta 1mdürlüğü, halka açık yerlerde, halkın ekonomik 

yararlarının korunması için saptanan fiyat denetimleri bu bö

lüm tarafından yapılır. Belediyenin genel kolluk hizmetlerini 
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üstlenen bu bölüm ondört zabıta karoko.lu şeklinde görevleri

ni yürütmektedir. 

İktisat Müdürlüğü, Hal Müdürlüğünü de bünyesinde bu

lunduran bu müdürlük, halkın ekonomik yararlarını sağlamak 

amacıyla fiyatları değişiklik gösterebilecek nitelikte olan 

bazı yiyecek maddelerinin azami satışlarını düzenlemektedir. 

Ayrıca halde satılan sebze ve meyvelerin fiyatlarının saptan

ması da bu bö·l,ümce yapılnıaktadır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu müdürlük yörenin temiz

lik ile ilgili görevleri üstlenmiştir. Yörede bulunan süprün

tü ve çöpleri kaldırmak, taş:ımak ve imha etmek bu birimin gö

revidir. 

Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu bölüm mezbaha birimini 

de bünyesinde bulundurarrut ilgili yasalar gereğince beldede 

bulunan hayvanların muayenesini yapmak ve hayvan hastalıkları 

ile mücadelede devlete yardımcı olmak, mezbahada kesilen hay

vanların ve etierin sağlık denetimlerini yapmakla görevlidir. 

Sağlık Müdürlüğü, belediye tabibi, evrak kalemi, etüv 

ve çevre ilaçlama, sağlık memurluğu, mezarlıklar birimlerini 

bünyesinde bulunduran bu müdürlük, iki doktor, üç sağlık me

muru, bir ebeden oluşan sağlık ekibi ile görevlerini yerine 

getirmektedir. Fakir ve kimsesi olmayanları muayene etmek ö

lenlerin muayenesini yapmak ve gömülmelerine izin vermek, me

zarlıkların düzenli bir şekilde olmasını sağlamak ve yönet

mek, çevre ilaçlama ve dezenfekte işlemleri gibi görevler.:bu 

müdürlük tarafından yapılmaktadır. 

Park-Bahçe Ivlüdürlüğü, yörede yapılacak olan yeni park

lar ve bahçelerin tesisi, yörede bulunan yeşil alanların ko

runması ve bakımını bu müdürlük üstlenmektedir. 
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itfaiye rvrüdürlüğü, bu müdürlük yörede çıkacak yangın

ların söndürülmesini sağlamak amacıyla yangın söndürme ekip

lerini, araç ve gereçlerin her an hazır bulundurulmasını 

sağlar. Ayrıca dozal afetlerde gerekli müdahaleyi yapar. 

Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesinde teknik büro, yapı 

kontrol bürosu, gece kondu bürosu, numar.ataj bürosu, muame

lat şefliği, inşaa~ bürosu, imar planlruna bürosu, kadastro 

bürosu, şantiye şefliği, kaldırım taahhüt bürosu, istimlak 

bürosu'nu bulundurmaktadır. 

Belediyenin imar planı, dört yıllık imar proğramları, 

planları, parselasyon, her türlü binanın yapımı, ruhsat ve

rilmesi, iskan raporu verilmesi, inşaatı tamamlanmış binala

rın denetimi, ruhsatsız binaların önlenmesi, binaların ve 

kanalizasyon bağlantılarının yapılması, yol, meydan, asfalt 

yapımı ve balnın işleri, inşaatların proje çizim, keşif işlem

leri, belediyece yapılan kaldırım ve yolların, harita ve imar 

paftalarının masrafıarına katılma paylarının sağlanması, ka

mulaştırma işlemleri, cadde ve sokaklara isim verilmesi ve 

levha asılması, binalara numara asılması ve denetlenmesi gibi 

tüm bayındırlık görevlerini ilgilendiren işlemler bu müdürlük 

bünyesinde bulunan birimler tarafından yapılmaktadır. 

B. ESKİŞEHİR BELEDİYE HİZ1'IETLERİNİN BÜTÇELEW.IES İ 

Bilindiği gibi belediye bütçesi,belediye gelirlerinin 

toplanmasına hizmetlerin yapılınasına ve harcamalara izin ve

ren bir kararnamedir. Buna bağlı olarak Eskişehir Bele~ye 

hizmetlerinin bütçelenmesinde halen klasik bütçe sistemi uy

gulanmaktadır~ 

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen belediye bütçelerinin 

yapısı aşağıdaki gibi şekil alır. 
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ı. Bütçe Kararnamesi 

Maliyıl içinde gelirlerin toplanması, giderlerin ya

pılması gibi yetkiler veren bütçe yasası niteliği taşıyan 

kararname,·belediye meclisince bütçeyi uygulayacak olanlara 

yetki verir ve bütçenin yapısını gösterir. 

2. A ve B Cetveli 

Bu bütçenin yapısı, ondalık sistem.e göre kodlanmıştır. 

Bütçe 11.000 ile 100.000 arası binerlik bölümler şeklinde ay

rılmıştır. Gider bütçesi bu binerlik bölümün 11.000 ile 5ü000 

arası kodları, gelir bütçesi ise 51.000 ile 100.000 arası 

kodları almaktadır. 

A Cetveli gider bütçesini aldıkları kodlar halinde gös

terir. Gider bütçesi, cari harcamalar, yatırım harcamaları, 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları şeklinde üç kısma ay

rılmaktadır. Cari harcamalar 11.000 ile 20.000 arası, yatırım 

harcamaları 21.000 ile 30.000 arası, sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları 31.000 ile 50.000 arası kodlanmışlardır. 

Gelir bütçesini aldıkları kodlar şeklinde B cetveli 

vermektedir. Gelir bütçesi 50.000 ile 100.000 arası kod al

mıştır. Gelir bütçesi vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Vergi gelirleri, 51.000 

ile 60.000 arası, vergi dışı gelirler 61.000 ile 100.000 ara

sı kodlanmıştır. 

3. Gider Bütçesi 

Belediye harcamalarını aldıkları ödenekler ile göste

ren bu bütçede harcamalar üç kısma ayrılınaktadır. Bunlar cari 

harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları şeklinde ayrılmaktadır. Gider bütçesini bölümler 

ve alt bölümler, aldıkları kodlar ile ayrıntılı bir şekilde 

aşaığıdaki gibi tablo etmek mümkündür. 
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TABLO V 

I 
Cari Harcamalar 

(11.000-20.000) 

11.000 Ödenekler 

GİDER BÜTÇESİ 

12.000 Personel Giderleri 
13.000 Yönetim Giderleri 
14.000 Hizmet Giderleri 
15.000 Kurum Giderleri 
16.000 Çeşitli Giderler 

l 
Yatırım Harcamaları 

(21.000-30.000) 

21.000 Etüd ve Proje Giderleri 
22.000 Yapı Tesis ve BUyük 

Onarım Giderleri 
23.000 Makina, Techizat ve 

Taşıt Alım ve BUyük 
Onarım Giderleri 

Sermaye Teşkili ve Transfer 
Harcamaları 

(31.000-50.000) 

31.000 Kurumlara Katılma Pay
ları ve Sermaye Teşkili 

32.000 Ramulaştırma ve Taşın
maz Mallar Satın alın
ması 

33.000 İktisadi Transferler 
34.000 Mali Transferler 
35.000 Sosyal Transferler 
36.000 Borç Ödemeleri 

Kaynak: Belediye Bütçeleri, a.e.e., s.26. 
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a. Cari Harcamalar 

Cari harcamalar altı bölümde toplanmıştır. 

Ödenekler Bölümü: Bu bölümde belediye başkanı ve baş

kan vekili ödeneği, belediye başkanının geçici görev yolluğu, 

belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakları ve bu ü

yelerin geçici görev yollukları yer almaktadır. 

Personel Giderleri Bölümü: Bu bölüm, belediye memur 

aylıklarından, işçi yevmiyeleri, aile yardımları, ölüm yardım

ları, tedavi yardımı ve cenaze masrafları, yakacak zaınnıı, e

mekli keseneği karşılıkları, Sosyal Sigortalar Ku~nu kesenek 

ve prim karşılıkları, diğer sosyal yardımlar, ikinci görev 

karşılıkları, özel yasalar veya tüzükler gereği verilen ödül

ler ve çeşitli yolluklardan oluşmructadır. 

Yönetim Giderleri Bölümü: Kırtasiye alımları ve gider

leri, basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri, döşeme ve 

demirbaş alımları ve giderleri, yayın alımları ve giderleri, 

yakacak alımları ve giderleri, personel'giyim kuşam alımları 

ve giderleri, personel yiyecek alımları ve giderleri, su ei

derleri, temizlik giderleri, aydınlatma giderleri, haberleşme 

araçları işletme giderleri, taşıt işletme ve onarım giderleri 

ve kira giderleri bu bölümde yer almaktadır. 

Hizmet Giderleri Bölümü: Bu bölüın, mali giderler, yar

gı giderleri, idare giderleri, e2;itim ve araştırma giderleri, 

zabıta giderleri, temizlik hizmetleri giderleri, kanalizasyon 

hizmetleri giderleri, genel sağlık hizmetleri giderleri, sos

yal yardım hizmetleri giderleri, imar hizmetleri giderleri, 

yapı kontrol hizmetleri giderleri, fen işleri hizmetleri gi

derleri, iskele,rıhtım, diğer su geçitleri hizmetleri gider

leri, trafik hizmetleri giderleri, genel tarım hizmetleri gi-
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derleri veteriner hizmetleri giderleri, genel eğitim hizmet

leri giderleri, mesleki lrurslar genel giderleri, ekonomik 

faaliyetler hizmetleri giderleri, ekonomik kontrol hizmetle

ri giderlerinden oluşmaktadır. 

Kurum Giderleri Bölümü: Kurum giderleri olarak, genel 

yönetim kurumları olarak (basımevi), pruclama (çöp imha tesi

sisi giderleri, kanal tasfiye tesisi giderleri), saılık ve 

Sosyal Xardım (hastaneler giderleri, dieer sağlık kurumları 

giderleri, mezarlıklar giderleri, düşkünler evleri ve benze

ri giderleri), Bayındırlık (elektrik giderleri, su giderleri, 

havagazı giderleri), Ulaştırma (otobüs giderleri), Tarım (fi

danlıklar giderleri, hapvanat bahçeleri giderleri, özel park

lar giderleri, hayvan hastahaneleri ve benzeri giderler, mez

baha giderleri), Eğitim (personel Iv:eslek Olrulları giderleri, 

hal meslek okulları giderleri, şehir bandosu giderleri, ki

taplıklar giderleri, anıtlar, müzeler giderleri), Ekonomik 

(haller giderleri, balıkhaneler giderleri, mezat salonları 

giderleri, so&~ hava deposu giderleri, akaryakıt deposu gi

derleri) gibi sekiz ana bölilinde toplanabilir. Ancak bütçede

ki bu kurumlar.· değimi, bütçe de yer almayan diğer işletme ni-

te liğindeki kurumlar ile karıştırılnırunalıdır. 

Çeşitli Giderler Bölümü: Bu bölilinde işevleri ve işyer

leri giderleri, laboratuar giderleri, propaganda ve tanıtma 

giderleri, teşebbüsler giderleri, ağırlama ve tören giderle

ri, bakım ve küçük onarım giderleri, tahsisi mahiyetteki gi

derler bulunmaktadır. 

b. Yatırım Harcamaları 

Yatırım harcamaları bölümünde üç kısım bulurrrnaktadır. 

Ayrıca bunlar sektörel bir sınıflandırmaya da tabi tutulmuş-
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lardır. Bu sektörler, tarım, madencilik, imalat sanayi, ener

ji, ula~tırma, hizmetler_ve turizm, konut, eğitim, sağlık ol

mak üzere dokuza ayrılmaktadır. 

Etüd ve Proje Giderleri Bölümü: Bu bölüm her ne kadar 

sektörel bir sınıflamaya tabi tutulmuş ise de Eskişehir Bele

diyesi bütçesinde bir sektörel ayrım yapılmamış tek madde o

larak harita, imar, plan proje giderleri yer almaktadır. 

Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri Bölümü: Bu Bölüm

de de sektörel bir ayrıma rastlanılmaınaktadır. Madde olarak 

yapı tesis ve büyük onarım giderleri, kanalizasyon ve lağım 

inşaası, umumi helalar, pazar yerleri, köprü iskele ve rıh

tım, park-bahçe meydan,· fuar tesisleri, Merkezi sistem ısın

ma, yol, kaldırım, asfalt, yeni yapım inşaası giderleri bu

lunmaktadır. 

Makina, Techizat ve Taşıt Alımları ve Onarımları Bölü

mü: Bu bölüm de diğerleri gibi sektörel bir ayrıma tabi tutul

mamış, hizmet ve turizm sektörleri ile ilgili makina, techi

zat ve taşıt alımları ve onarımları yer almaktadır. 

c. Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları altı bölümden 

oluşmaktadır. 

Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkilleri Bölü

mü: Bu bölüm belediyenin ortağı bulunduğu. ortaklıklara öde

meler, döner sermayeli idarelere ödemeler, katma bütçeli ida

relere ödemeler, maddelerinden oluşmaktadır. 

Kamu,laştırma ve Taşınrnaz :Mallar Satın Almaları Bölümü: 

Bu bölümde her türlü kanıulaştırma yapıldıE;ında ilgili kamu

laştırmayı ilgilendiren ödemelerin maddeleri yer alır. 
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İktisadi Transferler Böliooü: Burada belediyelerin or

taklıklara ve katma bütçeli idarelere yaptığı transferler 

yer alır. Ancruc Eskişehir belediyesinde bu bölüm işlememek

tedir. 

JYiali Transfer Bölümü: Bu bölümde katma bütçeli idare

lere yapılan yardımlar, ikrazlar ve avanslar, fonlara katıl

ma ve ödemeler, uluslararası teşekküllere ödemeler, hizmet 

yardımları, kanuni paylar yer almaktadır. 

Sosyal Transfer Bölümü: Bu bölümde, emekli sandığına 

ödemeler, emekli veya yardım sandıklarına ödemeler, ödül, 

ikramiye, mükafat ve yardımlar, dernek, birlik, kuıum, h~

luş sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar yer almaktadır. 

Borç Ödemeleri Bölümü: Bu bölümde, geçen yıllar borç

ları, ilama baltlı borçlar, istikraz ödemeleri, geri verile

cek paralar, tahsil ve bono itfaları ve giderleri, diğer 

borç ödemeleri yer alınaktadır. 

4. Gelir Bütçesi 

Genel olarak belediye gelirlerini iki grupta toplaya

biliriz. Bunlardan birincisi 2464 sayılı Belediye Yasasındaki 

gelirlerdir, ki bu konuya dördüncü bölilinde geniş bir şekilde 

açıklık getirilmişti. İkincisi ise belediye yasası ve diğer 

çeşitli yasalarla sattla.Yimış olan gelirlerdir. 

Belediye gelir bütçesinde ise gelirler, vergi gelirle

ri ve vergi dışı gelirler olarak yer almaktadır. 

Belediye gelir bütçesi., · bölilinler ve aldıkları kodlar 

itibariyle özet olarak aşağıdaki şekilde tablo edilebilir. 
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TABLO -VI 

Vergi Gelirleri 
(51.000-60.000) 

GELİR BÜTÇESİ 

51.000 İrat ve Servet Vergileri 
Gelirleri 

52.000 Gider ve Gümrük Vergileri 
ve Tekel Gelirleri 

53.000 Diğer Vergiler Gelirleri 

Vergi Dışı Gelirler 
(61.000-100.000) 

61.000 Belediyece Yönetilen Kurumlar, 
Teşebbüsler Hasılatı, Belediye 
Payları, Belli Giderler Karşı
lığı ve İşletmeler Gelir Kar
ları 

62.000 Belediye Malları Gelirleri 

63.000 Çeşitli Gelirler ve Cezalar 

64.000 Özel Gelirler ve Fonlar Gelir-
leri 

Kaynak: Belediye Bli:tçeleri, a.g. e., s. 31. 

a. Vergi Gelirleri 

İrat ve Servet Vergileri Gelirleri: Bu bölümde, devle

tin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği gelirlerden bele

diyelere verdi~'ti paylar yer almaktadır. Gelir Vergisi, kurwn

lar vergisi, motorlu kara taşıtları vergisi gibi maddeler yer 

almaktadır. 

Gider ve Gt~rük Vergileri ve Tekel Gelirleri: Bu bölilin

de, alcaryakı tt an, gümrük vergisinden ve tekel maddeleri safi 

hasılatından belediye payları maddeleri yer alır. 
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Diğer Vergi Gelirleri: Bu bölilinde belediyenin asıl 

gelirleri, resim ve harçlarla ilgili maddeler yer alır. 

b. Vergi Dışı Gelirler 

Belediyece Yönetilen Kurumlar, Teşebbüsler Hasılatı, 

Belediye Payları, Belli Giderler Karşılığı, Gelirler ve İş

letme Karları: Belediyeler taşınır ve taşınmaz mallarını ki

raya verir, satar, bunlardan gelir elde eder. Belediye te

şebbüsleri ya doı?,-rudan ya da katma bütçeli olarak yönetilir 

ve bunların tarifeleri belediyece düzenlenir. Bunların ge

lirleri ya doğrudan belediye gelirlerine dahil edilir, ya da 

katma bütçede görünenden fazla olan kısım belediye bütçesine 

katılmaktadır. Bu bölümde oluşan maddeler, genel yönetim ku

rumları hasılat, esenlik kurumları hasılatı, paklama kurumla

rı hasılatı, sağlık ve sosyal yardım kurumları hasılatı, Ba

yındırlık kurumları hasılatı, ulaştırma kurwnları hasılatı, 

tarım kurumları hasılatı, eğitim kurumları hasılatı, ekonomik 

faaliyetler hasılatı, belediye payları, belli giderler karşı

lığı gelirler, teşebbüsler hasılatı, işletmeler karları yer 

almaktadır. 

Belediye rıialları Gelirleri: Bu bölümde taşınmaz mal

lardan alınan gelirler, taı;;ınır mallardan alınan gelirler, 

tasıınır d~ğerler gelirleri yer almaktadır. 

Çeşitli Gelirler ve Cezalar: Bu bölümde çeşitli ceza

lar, çeşitli gelirler, ifa olunacak hizmetler karşılığında 

alınacak olan hizmet bedelleri, tahsisi mahiyetteki gelirler, 

diğer gelirler, borçla:nmalar, (İller Bankasından borçlaruna

lar) yatırım nakit artıkları yer almaktadır. 

Özel Gelirler ve Fonlar Gelirleri: Du bölümde yer alan 

maddeler devlet özel yardımları, özel idare yardımları, özel 
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fonlar (İmar ve İskan Bakanlı8;ı emrindeki fondan yardım) gi

bi maddelerden oluşmaktadır. 

5. Bütçeye Ba,<;lı Cetveller 

Bütçe kararnamesi gereğince belediye bütçelerine ek

lenmesi gereken bazı cetveller vardır. Bu cetveller C.G.H • . 
J.K.ö.v. fiilen ödenen aylıklar ve taşıt araçları cetvelle-

ri dir. 

C Cetveli: Bu cetvel gelir çeşitlerinden her birinin 

dayandığı yasal hükümleri gösterir. ı::relir bütçesi hazırlanır

ken bu cetvelden yararlanılır. 

G Cetveli: Gelecek yıllara taşan taahhütlere girişi

lebilecek bölQ~ ve maddeleri gösterir. 

H Cetveli: Üzerlerinde resmi bir görev bulunmayanlara 

yurtiçi ve yurtdışı görevlerinde verilecek gi..indelik ve yol 

giderlerini gösterir. 

J Cetveli: Bu cetvel, kesin sonucu alınmış olan üç yı

la ilişkin gelirleri ve ortalamasını gösterir. Gelir bütçesi

nin hazırlanmasında bu cetvelden yararlanılır. 

K Cetveli: Belediye bütçesinden aylık alan memurların 

sınıfını, ünvanını, derecesini, sayısını ve kadrolarla ilgili 

Bakanlar Kurulu Kararını gösterir. 

ğ Cetveli: Memur aylıklarının özgelire oranını göste

ren cetveldir. Daha önce belediye giderlerinde de açıklandı

ğı e;ibi memur aylıklarının ve ücretlerinin toplamı bütçenin 

1~ 30 'uı1.u geçemez. 

237 Sayılı Taşıt Yasası gere~~ince belediye hizmetle

rinde kullanılan taşıt cetveli: :SU cetvelde belediyece kulla-

\.) .... -
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nılan taşıtların sırası, plakası, çeşidi, markası ve satın 

alınmasına ilişkin kararı gösterir. 

V Cetveli: Değişen ödenekler bu cetvelde yer alır. Sa

tış aidatları, faiz, para taşıma giderleri, verilecek vergi, 

resim, harçlar, geri verilecek paralar, mahkeme harçları, a

ile, doğum, öli~, yardımları tedavi ve cenaze masrafları bu 

cetvelde yer alır. 



c. ESKİŞEHİR BELEDİYESİNİN ON YILLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN 

İNCELENI\'lESİ 

ı. Vergi Gelirleri ve Gösterdiği Gelişmeler 

Tablo-VII'de gösterilerı Vergi Gelirleri, üç bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar, Gene~ Bütçe Vergi Gelirleri, Belediye 

Vergileri ve Diğer Vergiler'dir. 

Bu bölümlerden, Genel BU.t çe Vergi Gelirleri, 1977 yı

lından 1986 yılına kadar cari fiyatla sürekli bir artış gös

termektedir. Sabit fiyatlarla gözlendi~?;inde bu gelir tiirü, 

1978 yılında bir düşüş göstermektedir (81). 

( 81) Eskişehir Belediyesinin gerek gelir ve gerekse harcama-\ 
ları cari ve sabit"fiyatlarla incelenirken 1977 yılı e
sas (baz yıl) olarak ele alırunıştır. Cari fiyat piyasa
da geçerli olan fiyattır. Sabit fiyat ise, para birimi 
cinsinden ifade edilen dej;erlerin yıldan yıla değişen 
fiyat değişikliklerinin etkisinde kalmaması için fiyat 
indeksleri ile, ortalama fiyatlar ve diğer yıllardaki 
fiyatlar arasında bir oranlama yapılarak elde edilen fi
yattır. 

Sabit fiyat şu 9ekilde fornıüle edilir. 
0 b't f' t Cari fiyat 100 ua ı- ıya =Fiyat indeksi • 
Sabit fiyatın bulunmasında, fiyat indeksleri ola

rak toptan eşya fiyatları indeksi, geçinme indeksi gibi 
deGişkenlere uyGQn bir indeks uygulanır. Bütçe gelir ve 
harcrunalarının analizi için çalışma amacına uygun olarak 
Eskişehir İli toptan eşya fiyatları genel indeksi uygu
l~~ıştır. Bu indeks Başbakanlık Devlet İstatistik Ens
titüsü Yayınları Aylık Fiyat İndeksleri Bülteni'nden ya
rarlanılarak bulwwuş tur. 

Anlatırnda sabit fiyatlarla ifade edilen değerler 
ilgili dönem zarfında (yıllar itibariyle) piyasada ger
çekleşmiş değerlerin yukarıdaki formüle uygulanmasıyla 
bul unınuş tur. 

Ayı·ıca bütçe gelişmeleri cari ve sabit fiyatlar
la 1977 yılına göre kıyaslanırken bu fiyatlarda kulla
nılan yüzdeler (%) şu formülle bulunmuştur. 
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Belediye Vercileri, cari fiyatla sürekli bir artış 

göstennektedir. Sabit fiyc:~tlarla, 1978 yılında bir düşüş 

di}1;er yıllarda bir artış gö:3termekte<lir. 

Diğer vergiler grubuııda ise cari fiyatlarla sürekli 

bir artış gösterınekt edir. Sabit fiyatlarla, 1978,1982, 198?. ,-l9:86 · 

yıllarında düşüşler ~östermektedir. Bunun dışında kalan yıl

larda artış olmuş,tur. 

Bu üç bölümü topluca ele aldıi?;ınnzda, hem cari hem de 

sabit fiyatlarla sürekli artış olnmştur • 

... ro. d (.:') 19 •• Yılı -Esas Yıl (Daz Yıl) 
ı_uz- e 1, = 

Esas Yıl (Baz Yıl) 
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KAl1iAK : Eskişehir beleO.i,yesi 1977-1~56 'Yılbrı :Bütçe Kesir. Hea&.phı.rn,dun Yararlnn<:rak Hazırli.iru:ıı~tu. 
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2. Vergi Dışı Gelirler ve Gösterdiği Gelişmeler 

Tablo VIII'de gösterilen Vergi Dışı Gelirler, üç bö

lümden oluşmaktadır. Bunlar Harcamalara Katılma Payı, Bele

diyece Yönetilen Kurumlar, Teşebbüsler Hasılatı, Belediye 

Payları, Belli Giderler Karşılığı ve İşletmeler Gelir Kar

ları1 Çeşitli Gelirler Cezalar ve Fon Gelirleridir. 

Harcamalara Katılma Payları, yıllar itibariyle cari 

fiyatlarla sürekli bir artış göstermektedir. Sabit fiyatlar

la, 1978 yılından 1986 yılına kadar bir düşüş göstermektedir. 

Belediyece Yönetilen Kurumlar bölümü ise, 1978 yılın

da cari fiyatlarla bir düşüş, diğer tüm yıllarda sürekli bir 

artış göstermiştir. Sabit fiyatlarla aynı bölüm sürekli bir 

düşüş göstermiştir. 

Çeşitli Gelirler Böli.ünü, cari fiyatlarla sürekli bir 

artış göstermiştir. Sabit fiyatlarla da sürekli bir düşüş 

göstermiştir. 

Bu bölümleri topluca gözlediğimizde, cari fiyatlarla 

sürekli artışlar olmuştur. Sabit fiyatlarla ise sürekli dü

şüşler olmuştur. 
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TA11LO- Vll1 VERGİ DIŞI OELİ!U.h'R VE 1977 ULlNA GÖRE ARTIŞ ORAllLAR! 
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3. Toplam Bütçe G·elirlerL ve Gösterdiği Gelişmeler 

Vergi Gelirleri ve Vergi Dışı Gelirlerden oluşan Tab

lo IX'incelendiğinde vergi gelirleri eerek cari gerekse sa

bit fiyatlarla sürekli bir artış göstermektedir. 

Vergi Dışı Gelirler de ise cari fiyatlarla sürekli 

bir artış sabit fiyatlarla da sürekli düşüşler göstermekte

dir. 

Her iki bölümü topluca ele aldığımızda ise cari fiyat

larla sürekli bir artış, sabit fiyatlarla, 1978 ve 1982 yıl

larının dışında değişik seyir izleyerek artış göstermektedir. 
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D. ESKİŞEHİR BELEDİYESİNİN ON YILLIK BÜTÇE HARCAMALARININ 

İNCELENMESİ 

ı. Cari Harcamalar ve Gösterdiği Gelişmeler 

Tablo-X'da gösterilen cari harcamalar, altı bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar, ödenekler bölümü, personel giderleri, 

yönetim giderleri, hizmet giderleri, kurum giderleri ve çe

Ş'i tli giderler bölürnleridir. 

Ödenekler bölümü, cari fiyatlarla sürekli bir artış 

göstermiştir. Sabit fiyatlarla, 1978,1979 yıllarının dışında 

artışlar olrrrıı<]tur. 

Personel giderleri, cari fiyatlarla 1978 yılında bir 

düşüş, diğer yıllarda sürekli artışlar olmuştur. Sabit fiyat

larla sürekli düşüşler olmuş tur. 

Yönetim giderleri cari fiyatlarla sürekli bir artış 

göstennekte, sabit fiyatlarla da 1978, 1979, 1980, .·1981 yıl

ları düşüş diğer yıllarda artış göstermiştir. 

Hizmet eiderleri, cari fiyatlarla, 1978 yılında bir 

azalış diğer yıllarda artışlar göstermiştir. Aynı giderler 

sabit fiyatlarla sürekli düş~~ler göstermiştir. 

Kurum Giderleri, cari fiyatlarla, 1978, 1979 yılların

da düşüş diZj;er yıllarda artışlar göstermiştir. Sabit fiyat

larla gözlendiğinde ise bu böli..irn, 197d, 1979, 1980, 1981, 

1982, 1983, 1984 yılları bir düşüş son ilci yılda artış gös

termiştir. 

Çeşitli giderler bölümü, cari fiyatlarla 1978 yJ.lında 

azalış diE;er tüm yıllarda ise artış göstermiş, sabit fiyat

larla, 1978,1979,1980,1981,1982 yılları düşüş diğer yıllarda 

artış göstermiştir. 
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Cari harcwnalarını topluca ele aldığımızda cari fi

yatlarla sadece 1978 yılında düşüş, diğer yıllarda artış 

olmuştur. Sabit fiyatlarla ele aldığımızda tün1 yıllarda bir 

düşüş gözlenmektedir. 
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2. Yatırım Harcamalarının Gösterdiği Gelişmeler 

Yatırım harcaınaları Tahlo-XI'de gösterilmiştir. Bu 

böli@ Etüd ve Proje Giderleri, Yapı Tesis ve l3üyük Onarım 

Giderleri, Makina Techizat ve Taşıt Alımları ve Büyük Ona

rım Giderleri'nden oluşmaktadır. 

Etüd ve Proje bölümü cari fiyatlarla, 1978,1980,1983, 

1984,1986 yıllarında düşüşler göstenniş dieer yıllarda artış

lar olmuştur. Sabit fiyatlarla tüm yıllarda düşüşler olmuş

tur. 

Yapı Tesislerinde, cari fiyatlarla sürekli artışlar 

olmuş, sabit fiyatlarla da sürekli artışlar göstermiştir. 

Makina Techizat bölümü, cari ve sabit fiyatlarla sü

rekli artışlar göstermektedir. 

Yatırım harcamalarını topluca gözlediC;imizde gerek ca

ri gerekse sabit fiyatlarla sürekli artışlar göstermiştir. 
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TABLO - Xl 'YATIRIM l:iARCAJ>lALA.RI VB 1971 YILINA GÖFU:; AR Tl Ş ORAl~ LAR I 
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3. Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarının Göster

diği Gelişmeler 

Bu bölürn ile ilgili değişiklikler Tablo-XII'de göste

rilmiştir. Bu bölüm, Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye 

Teşkili, Kamulaştırma ve Taşınnıaz Iılallar Satınalınması, İk

tisadi Transferler, Iılali Transferler, Sosyal Transferler, 

Borç Ödemeleri'nden oluşmaktadır. 

Kurwıılara katılma bölümü gözlendiii;inde cari fiyatla, 

1984 yılında düş i.i.ş di~er yıllarda artışlar olmuş tur. Sabit 

fiyatlarla, 1981,1984 yıllarında düşüş di(ter tüm yıllarda 

artış gösterrniştir. 

Kamulaştırınada cari fiyatlarla sürekli artışlar oJınuş

tur. Sabit fiyatlarla 1984 ve 1935 yıllarında düşüşler olmuş 

ve di~er yıllarda ise artışlar olmuştur. 

lVIali Transfer ler' de cari fiyatlarla sürekli artışJ:ar 

meydana gelıniştir. Sabit fiyatlarla 1984 yılında bir düşi..lş 

olmuş dilter yıllarda ise artışlar olmuştur. 

Sosyal transferler bölümü cari fiyatlarla artış gös

termiştir. Sabit fiyatlarla, 1979,1984,1985 yıllarında düşüş

ler, di~:er yıllarda artışlar göstermiştir. 

Borç ödemeleri bölürni..i cari fiyatlarla sürekli artışlar 

göstermi§, sabit fiyatlarla 1 1984,1986 yıllarında düşüş gös

termiştir. Di,?;er yıllarda sürekli artışlar oJınuş tur. 

Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarını topluca in

celeditimizde cari fiyatlarla sürekli artışlar olmuştur. Sa

bit fiyatlarla, 1984 yılında düşüş dizer yıllarda artışlar 

göstermektedir. 
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4. Toplam Bütçe Harcamalarının Gösterdi~i Gelişmeler 

Toplam bütçe harcamalarının yer aldı.[~ı Tablo-XIII ca

ri harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları bölümlerinden oluşmaktadır. 

Cari harcamalar, cari fiyatlarla 1978 yılında azalış 

diğer ti.im yıllarda sürekli artışlar göstermiş tir. Sabit fi

yatlarla gözlendiğinde cari harcamalar sürekli azalışlar gös

termektedir. 

Yatırım harcaınaları, cari fiyatlarla ve sabit fiyat

larla tüm yıllarda sürekli artışlar göstermektedir. 

Sennaye teşkili ve transfer harcamaları, cari fiyatla 

sürekli artışlar göstermiştir. Sabit fiyatlarla, 1984 yılının 

dışındaki yıllarda hep artışlar göstermiştir. 

Toplam bütçe harcamalarını ele aldığımızda, cari fi

yatlarla ttim yıllarda art ış göstermesine ra,~ımen, sabit fiyat

larla sadece 1980,1983 ve 1986 yıllarında artış göstermiştir. 

Dii:i;er yıllarda ise düşüş olmuştur. 
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5. Eskişehir Belediyesi Bütçe Gelir ve Harcamalarının 

Yıllar İtibariyle Gerçekleşmesi 

Belediye gelir ve harcamalarını Tablo-IX ve Tablo

XIII'deki verilerden yararlanarak incelediEiınizde yıllar iti-
, 1 

bariyle aşağıdaki sonuçlara varnıaınz mümkündür.-

1977 yılı gelirleri, 293.140.175 TL, harcruaaları ise 

320.017.590 TL. olaralt gerçekleşmiştir. Bu yılın farkı 

26.877.415 TL. bütçe açı2ı olarak ortaya çıkmıştır. 

1978 yılı gelirleri, 343.672.903 TL, harcaınaları 

356.645.180 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın farkı bütçe 

açığı olarrut 12.981.277 TL.'dır. 

1979 yılı gelirleri, 544.312.841 TL, harcrunaları ise 

548.738.879 TL. olarak gerçekleşmiş ve bu y~1.lın farkı 

4.426. 038 TL. bütçe açıJ;ı olarak göriilr.nektedir. 

1980 yılı gelirleri, 773.841.174 TL, harcamaları ise 

778.213.439 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın farkı 

4.372.265 TL. bütçe açı,;ı olarak ortaya çıkmıştır. 

1981 yılı gelirleri, 947.673.048 TL, harcamaları 

956.178.637 '.rL. bu yılın farkı ise 8.505.589 TL. bütçe açığı 

o lar al;: ge rçekler)miş tir. 

1982 Yılı gelirleri, 1.007.655.789 TL, harcamaları ise 

1.099.211.043 TL .• olarak gerç:ekl~rşmiştir. J3u yılın .farkı 

91.555.256 TL. bütçe açı{~·ı olarak görülüyor. 

1983 yılı gelirleri, 1.641.017.ü39 TL, harcamaları da 

1.721.920.098 Tlı, bu yılın farkı ise bütçe açızJ. olarak 

80.902.259 TL. şeklinde gerçekleşmiştir. 

1984 Yılı gGlirJ:;ri, 2. 297.346.207 TL, harcaınaları 
• 2.193. 74 7.370 TJ:ı. olarak, bu yılın farkı ise 103.598 .S~·n TL. 
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bütçe fazlası olfU'.::ık ortaya Çl.kmaktadır. 

1985 yılı gelirleri, 4 .. 196.375.536 TL 1 harcar:ıaları 

da 3.123.961.383 TL, bu yılın :farkı 1.072.414 .. 148 TL, bütçe 

fa.zlası olarak görülınekt edir. 

1986 yılında gelirler, 6.995.445.721 ·rL, harcamalar 

5 .. 848vl27.061 TL, bu yıl:ı.n farln ise 1.,107.318 .. 660 'J~L. büt·

çe fazlası olarak gerçekleşmektedir. 
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S O N U Ç 

Halkın ortak, mahalli ihtiyaçlarını karşılamakla gö

revli kamu kurumları ve yerinde yönetim kuruluşları olan be

lediyeler halka yeterli düzeyde ve etkinlikte hizmet edeme

mekte1 milli kalkınmaya arzulanan biçimde katkadı bulunama

maktadırlar. Bu durwn, belediyelerin, var olması ve kurulma

ları için düşünülen amacın gerçekleşmediğini ortaya koyınak

tadır. 

1930'da çıkarılan 1580 sayılı Yasa gerçekten belediye

lere geniş yetkiler vermiştir. Belki o tarihten ,sıünümüze de

~in görev alanlarının sınırlılığından yru{ınma olmarnıştır. An

cak bu görevleri görecek yeterli kaynaklarla donatılınarnış ol

ması ve 2;örevlerin zaman içinde merkezi yönetime kaptırılı.rıış 

olması belediyelerin ~örev alanlarının ne dununda olduij,u bi

linmemektedir. Belki rnerkezi yönetimin refah devleti anlayı

şına dayanarak görev alanlarını gEınişletmesi, hızlı gelişme 

ve hızlı büyüme, kentlerdeki altyapı hizmetleri ve dit_;er hiz

met taleplerinin çok hızlı artması,, yetersiz olan kaynakla

rını sosyal ve kültürel hizmet alanlarına ayıramaması ile be

lediyelerin görevleri merkezi yönetim görevleri içine,alın

ması söz konusu olabilir. Ancak belediyelerin zayıf kururnlar 

olması halinde de tophundan kopı;ıa.mış kurumlar olarak düşün-
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rnek gerekir ve aynı zamanda düzenlenmesi, üzerinde ısrarla 

durulup geliştirilmesi gereken önemli değerlerden biri ola

rak gözönünde bulundurulınalıdır. 

Ayrıca gün geçtikçe, özellikle nüfus hareketleri, tek

nolojik gelişme ve sanayileşme sonucu belediyelerin görev a

lanlarına giren yeni konuların olduğu bir gerçektir. Buna 

bağlı olarak şehirleşmenin hızla artması büyük şehirlerin 

k1l;rulmasına neden olmuştur. Durum böyle olunca büyük şehir 

belediyeleri ile di2;er belediyeler, bazı alanlarda dahi olsa, 

aynı yasa ile değil ayrı yasa ile düzenlenmelidirler. Çünkü 

büyük şehirlerin kendine özgü. özellikleri vardır. Herşeyden 

önce kalabalık nüfusa sahiptirler, mevcut imkanları ile bü

yük nüfus hareketlerine sahne olmakta ve sunduğu hizmetler 

sadece mahalli idareyi değil tüm ülkeyi ilgilendirmektedir. 

Hatta bir çolc ilişkilerin uluslararası boyutları da bulunmak

tadır. Bundan dolayı belediye hizmetlerinin ölçüsü o bölgede 

oturanlar ve orada geçimini sazlayanlarla sınırlrunamak gere

kir. Aksine gerek o bölgeyi gerek ülkeyi gerekse uluslarara

sını ilgilendiren bir nitelikte olabilecesi gözden uzak tu

tulmamalıdır. 

Ülkemizde belediyelerin eelir kaynakları çeşitli yasa

larla belirlenmiştir. Yeni ve daha etkin bir gelir tahsisi 

yapılmasının yanısıra daha çok kendi özkaynakJ.arı:na aC;ırlık 

verilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz merkezi yönetim gelirlerin

den pay verilmesi yerinde bir önlemdir, ancak mahalli idare

lerin gelir sistemi merkezi yönetim kaynaklı bir finansman 

tekniğine dayandırılmakla belediyeler ile hizmetleri bağdaş

tırılamaz. 

Çünkü son yıllara kadar merkezi yönetirnce verilen pay

lar artarı hizmet anlayışına eöre çok yetersiz kalmıştır. Uy-
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eulaına örneği olarak seçtiğimiz Eskişehir Belediyesinin büt

çe incelemesinden de açıkça beliriyor ki, son yıllara kadar 

merkezi yönetirnce verilen paylar yetersiz kalmış, belediye

ler hi::-~metleri kendi imkanlarıyla yapmaya çalışmışlardır. 

1984 yılına kadar Eskişehir belediyesinin bütçesi kendi kay

nakları da yetersiz oldu,~undan hep açıklarla kapanmıştırg 

1984 yılının ikinci yarısından sonra belediyelere, 

merkezi yönetiınce verilen pay oranlarının 3004 sayılı Yasay

la~~ lOO'e çıkarılması (daha önceki oran% 5 iken bu yasay

la % l0,30'a çıkarılmıştır) ve 1985 yılı sonınıda da 3239 sa

yılı Yasayla Emlak Ver.e;isinin belediyelere devri gibi, alı;.;. 

nan yasal tedbirlerle belediyelerin kaynak açısından refaha 

kavuşturuldu:;u söylenebilir. Du yasal tedbirlerin Eskişehir 

:Belediyesi üzerinde de etkisi oluiıılu olnıuştur. Iı1erkezi yöne

timce verilen paylar 1984 yılında toplam belediye ~elirleri

nin~~~ 54'i..inü, 1985 yılında 5~ 62'sini, 1986 yılında ise ~~ 57'

sini oluşturmaktadır. 3239 sayılı Yasa, merkezi yönetirnce be

lediyelere verilen paylarda bir puanlık düşüş öngörmüştür. 

(Lu yasayla oran ~G l0,30'dan ?~ 9,25'e inmiştir) 1986 yılında 

Eııllak Ver~~isinin Eskişehir belediyesinin topl.am bütçe gelir

leri içindeki ;yeri 1{, 14' tür. 

Son yıllarda alınan bu yasal tedbirlerle özellikle 

belediyeler alanında önemli bazı adınılar atıldığı söylenebi

lir. Arıcak belediyelerin kaynal.:;:ları kullanım şekli,. bt::lediye 

hizmetlerinin türüt kalitesi ve ha1kın bu alandaki beklentisi 

sürekli de2işti:C;inden enflasyon ve hizmet maliyetlerindeki 

artışlg,r cla hesaba katılırsa, alınan bu önlerller önümüzdeki 

yıllarda da tam anlamıyla yeterli olacai:;ı söylenemez. 
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Bundan dolayı belediyelerin gelir sisteminin sürekli gözden 

geçirilmesi, kendi özkaynal-clarına ağırlık verilmesi, beledi

ye vergi ve harçlar konusunun düz.enleş tirilmesi gerekir. Be

lecliyeler ancak böylece merkezi yönetime daha az ba[;ımlı o

lurlar ve ülkeye gerçek katkıda buhmurlar./ 
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