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ÖZ 

İdareler arası mali ilişkiler bağlamında kamu ekonomisinin fonksiyonlarından kaynak ayrımında 

etkinliğin sağlanması fonksiyonunun ve yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, 

onların ancak finansman kaynaklarına sahip olmaları ile mümkündü. Diğer bir deyişle, yerel yönetimlerin mali 

özerkliğinin sağlanması için gelir bölüşümünün adil bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Diğer taraftan mali 

özerkliğin sağlanabilmesi için yerel yönetimler öz gelirlerinin toplam gelirler içinde oranın yüksek ve bu gelirleri 

kontrol edebilmeleri şarttır. 

Yerel yönetimlerin gelirleri iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta öz gelirler, ikinci grupta ise transfer 

gelirleri yer almaktadır. Öz gelirler de kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Birincil nitelikli öz gelirler ki bunlar 

vergi, harç, katılma payı ve ücretten oluşurken (kullanıcı bedeli), ikincil nitelikli öz gelirler ise teşebbüs ve mülk 

gelirleri, kişi ve şirketlerden alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, faizler ve cezalar ve sermaye 

gelirlerinden meydana gelmektedir. Transfer gelirleri ise vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar, merkezi 

yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar ve 

proje yardımlarından oluşmaktadır. 

Çalışmamızda, ilk olarak yönetimler arası gelir bölüşümüne yönelik teorik çerçeve çizilecek, ikinci olarak 

Büyükşehir belediyelerinin gelir kaynaklarına hukuki bağlamda yer verilecek, üçüncü olarak büyükşehir 

belediyelerinin toplam gelirleri içerisinde öz gelirleri ile transfer gelirlerinin karşılaştırması yapılacak, son olarak 

da mali özerklik bağlamında öz gelirlerinin artırılmasına yönelik değerlendirilmelerde bulunulacaktır. 
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Assessing the Income Structures of the Metropolitan Municipalities: 2006-2015 

Abstract 

In order to ensure that the allocation of the sources from the public economy functions in terms of the 

financial relations between the administrations, and to enable local administrations perform their responsibilities, 

and to make them have financing resources, in other words, in order to provide the financial autonomy of local 

administrations, the sharing of the income must be handled with justice. In addition, local administrations must 

be able to control their core incomes for financial autonomy. 

The incomes of local administrations are divided into two groups. The core incomes of local 

administrations are classified in the first group, and the transfer incomes are classified in the second group. The 

core incomes are also divided into two sub-classes. The first one is the qualified core incomes, which consist of 

taxes, fees, participation fee, and prices (user costs); the second ones consist of the enterprise and property 

incomes, donations received from persons and companies and special incomes, interests, penalties and capital 

incomes. The transfer incomes, on the other hand, the shares received from the taxes and fee incomes, donations 

received from administrations that are included in the central administrations budget, and donations received 

from other administrations, and project aids.  

In our study, firstly, a theoretical frame will be drawn for the sharing of income among administrations; 

secondly legal aspect of metropolitan municipalities will be provided; and as the third item, the core incomes and 

transfer incomes of the metropolitan municipalities will be compared; and as the final item, assessments will be 

made on increasing the core incomes in terms of financial autonomy. 

Key Words: Municipalities, Local Administration, Financial Autonomy, Metropolitan Municipalities, Local 

Democracy 

 

 

 



 

1. GİRİŞ 

 

Yerel düzeyde kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi için her ülkede yerel yönetimlerin 

varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat her ülkenin yerel yönetim yapısı o ülkenin yönetsel, siyasal ve 

tarihsel geçmişine göre farklılıklar göstermektedir. Bu durum iki farklı tartışmayı ön plana 

çıkarmaktadır Bunlardan birincisi yerel yönetimler için demokrasi, ikicisi ise yerel hizmetlerin etkin 

ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kimi ülkelerde yerel kendi kendine yönetim alışkanlığı 

merkezi düzeyde devlet aygıtının olmadığı dönemlere kadar uzanmaktadır.  Bu tarihsel durum yerel 

demokrasinin ve yerel yönetimlerin özerkliğinin önemini ortaya koymaktadır. Yerel yönetimlerin 

özerkliğinin çok çeşitli bileşenleri ve sonuçları vardır. Elbette yerel yönetimlerin özerkliği sınırsız 

değildir ve yerel yönetimlerin yönetimde bütünlüğün (merkezle yerel arasında) sağlanması açısından 

denetimi zorunludur. Fakat bu denetimin de sınırlı ölçülerde olması gerekmektedir. Bu bağlamda 

özerkliğin gerçekleşmesinin bir koşulu yerel yönetimlerin akçal durumlarını güçlendirmek ve bunu 

yaparken, yerel yönetimlere kendilerinin toplayıp harcayabilecekleri gelir imkânları yaratmaktadır. 

Dolayısıyla yerel yönetimler için kendilerine ait yerel öz gelirler önem kazanmaktadır. Yerel öz 

gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı ne kadar yüksekse yerel mali özerkliğin gerçekleşme ihtimali 

de o derece artmaktadır. Bunun aksine, merkezden yapılan transferlerin toplam gelirler içindeki 

oranını yüksekliği ise mali özerklikten uzaklaştırıcı bir sonuç yaratmaktadır. 

 

Yerel yönetimler açısından ikinci önemli durum olan hizmetlerde etkinlik ve verimlilik tam da 

yerel mali özerkliğin alt yapısını oluşturmaktadır. 20. yüzyıldan sonra yerel yönetimlerin hizmet 

gerçekleştiren devlet kurumları olma özelliklerini ön plana çıkartan gelişmeler yaşanmıştır. 

Sanayileşme, kentleşme ve buna koşut olarak gecekondulaşma, bilimsel alanda yapılan gelişmeler ve 

buna bağlı olarak yerel hizmetlerde çeşitliliğin artması yerel yönetimlerin hizmet öncelikli kurumlara 

dönüşmesindeki önemli gelişmeler olarak ön plana çıkmaktadır. Yerel yönetimlerde artan hizmet 

çeşitliliği ve bu hizmetleri gerçekleştirme isteği onları yüksek düzeyde bilgi birikimi ihtiyacı ile karşı 

karşıya bırakmıştır. Aynı zamanda kentleşmeden kaynaklanan hızlı nüfus artışı ve kıt kaynakları en 

etkin bir şekilde kullanma zorunluluğu, yerel yönetimleri elindeki kaynakları en optimum biçimde 

kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda kıt kaynakların etkin ve verimli sunulması; küçük küçük 

parçalardan oluşan yerel yönetim anlayışından, sağlamıştır. Dolayısıyla küçük yerel birimler 

demokrasinin temelini oluştursa da yaşanan gelişmeler büyük kentlerde toplulaşmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu gelişmeler sonucu ilk olarak batılı kentlerde başlayan büyükşehir yönetimi, 

Türkiye’de 1983 yılında ilk olarak üç büyük kentte büyükşehir belediye yönetiminin kurulması ile 

belirmiştir. Büyükşehir belediyelerinin kurulması aynı zamanda büyükşehir belediyeleri için kaynak 

paylaşımı sorununu da gündeme getirmiştir.  

 

Bu çalışmada ilk olarak yönetimler arası gelir bölüşümüne yönelik teorik çerçeve çizilerek, 

neden gelir bölüşümüne ihtiyaç olduğu tartışılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de büyükşehir 

belediyelerinin gelir kaynakları incelenecek ve gelir kaynakları içinde yer alan öz gelirler ile 

merkezden yapılan transferler ele alınacaktır. Özellikle büyükşehir belediyelerinin toplam gelirleri 

içerisinde öz gelirleri ile transfer gelirlerinin karşılaştırması yapılacak, son olarak da mali özerklik 

bağlamında öz gelirlerinin artırılmasına yönelik değerlendirilmelerde bulunulacaktır. 

 

2. İDARELER ARASINDA İLİŞKİLER VE AKÇAL DENKLEŞTİRME 

 

Ulusal sınırlar içinde toplumun ihtiyaç duyduğu ve kıt kaynak niteliğinde olan mal ve 

hizmetler bir taraftan devlet marifetiyle, diğer taraftan özel sektör marifetiyle üretilmektedir. Fakat 

mal ve hizmetler üretirlerken kamunun ve özel sektörün amaçları her zaman örtüşmemektedir.  Özel 

sektörün öncelikli amacı -yapısı gereği- ürettiği mal ve hizmetten maksimum düzeyde kar elde etmek 



iken, kamunun öncelikli amacı her zaman1 kar elde etmek olmayıp, bazı durumlarda toplumsal fayda 

öncelikli hedef olabilmektedir. Özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler yerel yönetimler maliyesinin 

teorik yaklaşımı açısından sorun teşkil etmemekle birlikte, kamu tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerde –hizmetin üretilmesinden kaynaklanan-  sorunlar yaşanabilmektedir. En temel sorun kamu 

(devlet) tarafından üretilen mal ve hizmetleri hangi kamu kuruluşunun, ne kadar üreteceğidir? Üstelik 

bu sorunun cevabı henüz çok kolay bir şekilde verilebilmiş değildir. Bu soru/sorun ülkelerin yönetsel 

sistemlerine bağlı olarak daha çetrefilli hale de gelebilmektedir. Örneğin federal yapılı devletlerde 

yönetsel sistem üç düzeyde oluşmaktadır: Federal devlet, federe devlet ve yerel yönetimler. Buna 

karşın merkeziyetçi yapıya sahip ülkelerde yönetsel yapılanma iki düzeyde; merkezi yönetim ve yerel 

yönetimler biçimde düzenlenmiştir. Dolayısıyla federal yapılı ülkelerde hangi hizmetin hangi 

düzeydeki kurumlar tarafından gerçekleştirileceği merkeziyetçi yapılı ülkeler göre daha karmaşıktır. 

Görüldüğü üzere merkeziyetçi ülkelerde sorunun çözümü daha kolaydır. Çünkü bu ülkelerde hizmetler 

bir taraftan merkezi düzeyde örgütlenmiş kurumlar, diğer tarafta ise yerel düzey arasında 

paylaşılmaktadır. Fakat sorun bu kadarla sınırlı değildir. Çünkü bu hizmetlerin paylaşımını idareler 

arasında gerçekleştirdikten sonra, hizmetler için gerekli kaynakların neler olacağı ve bu kaynakların 

paylaşımı da ayrı bir sorun olmaktadır. Dolayısıyla hangi hizmetin merkez, hangi hizmetin yerel 

idarelerce gerçekleştirileceğinin belirlenmesi yerel mali sistem açısından önemlidir. Çünkü devlet 

açısından amaç üretilen mal ve hizmetlerde etkinliği ve verimliliği sağlamaktadır (Bkz. Tortop, 2006 

ve Yenal, 1989).  

İster federal yapalı, ister üniter yapılı ülkeler olsun bir taraftan gelirlerin diğer taraftan 

hizmetlerin paylaştırılması idari ve mali tevzini zorunlu hale getirmektedir. Üniter devletlerde bir 

kısım ortak ihtiyaçlar merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilirken, diğer bir kısım ihtiyaçların 

temini görevi yerel yönetimlere verildiğine göre, bu görevin yerine getirilmesine imkân verecek, gelir 

kaynaklarının da onlara sağlanması, mali kaynakların merkezi idare ile bu idareler arasında 

paylaştırılması ve doğal olarak böyle bir paylaştırma işleminin de belirli esaslara, kurallara bağlanması 

gerekmektedir (Akgül, 2006;45). Akçal denkleştirme de denilen mali tevzin, yerel yönetimlerle devlet 

arasında sadece gelirin paylaşılmasından ibaret olmayıp,  hizmetin (dolayısıyla giderin) de 

paylaştırılmasını içermektedir. Bu bağlamda sadece gelir açısından paylaşım değerlendirmesi, konuya 

dar açıdan bakmak olur. Kamu gelirlerinin, federal ya da ulusal devletlerle federe devlet veya yerel 

yönetimler arasında bölüşülmesine ilişkin düzenleme ve bu yönetimlerin vergi koyma yetkilerinin 

kapsamının ve sınırlarının saptanmasına yönelik bakış, akçal denkleştirmeye dar açıdan bakan bir 

yaklaşımdır. Oysa geniş anlamda akçal denkleştirme tanımı yapmak gerekirse, merkezi ve federe 

devlet ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerden doğan bütün yönetimsel, akçal soruların tanımda yer 

alması gerekir (Keleş, 2009; 344). Yönetsel veya siyasal yapısı ne olursa olsun her ülkenin idareler 

arasında akçal denkleştirme yapma zorunluluğu vardır. Birincisi, her ülkede merkezi yönetim ile yerel 

yönetimler arasında hizmetler için bölüşülen kaynak aynıdır. İkinci olarak, tüm vatandaşlar devlet 

karşısında eşit haklara sahiptir. Dolayısıyla eşitler arasında eşitliği sağlamak devletin görevidir. Bu 

bağlamda ülkenin farklı köşelerinde yaşayan vatandaşlara eşit düzeyde ve aynı standartta hizmet 

götürmek devletin görevidir. Son olarak belediyelerin hizmetleri gerçekleştirirken görevlerinin neler 

olduğunu ve bu görevler karşısından gelirlerinin de yaklaşık olarak neler olacağını bilmeleri gerekir. 

Bu anlamda idareler arasında akçal denkleştirme ekonomik, siyasal ve toplumsal, yönetimsel 

nedenlerle zorunludur (Keleş,1987; 64). Ekonomik, siyasal ve yönetsel nedenlerle yapılan akçal 

denkleştirme mali özerklikle doğrudan ilgilidir. Merkezi yönetimden bağımsız bir biçimde gelir elde 

eden yerel yönetimlerin, yapacağı hizmetlerde katma değer ortaya çıkarması beklenir. Dolayısıyla 

yerel yönetimlerin mali olarak başarılı olmaları, onların özerklik dereceleriyle doğru orantılıdır. Mali 

olarak özerk olan yerel yönetimin hemşerisi ile gireceği ilişkide (vergi-hizmet) bir bağ oluşacaktır. Bu 

yolla hemşeri ile yerel yönetimler arasında sorgulayan ve hizmeti denetleyen, hesap soran bir ilişki 

orta çıkacaktır. Akçal denkleştirme; bu yönü ile mali özerkliğin güçlenmesi ve geliştirilmesi arasında 

güçlü bir bağ kurabilir (Korlu ve Çetinkaya, 2015; 96). Dolayısıyla mali özerklik; yerel yönetimlerin 

yerel nitelikteki hizmetleri kalite ve miktar olarak artırabilmesine ve rekabet edebilmelerine (Ulusoy 

                                                            
1 Bu durum ülkenin tercih ettiği politik ve iktisadi sisteme göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 1945 

sonrası refah devleti döneminde kamu, öncelikle toplumsal faydayı ön planda tutarken, yeni liberal devlet ve 

yeni liberal iktisadi sistemin hâkim olduğu gönümüzde öncelikli amaç kar olmaktadır. 



ve Akdemir, 2009; 259) bağlıdır. Bu şartların oluşturabilmesi ancak adil bir akçal denkleştirme ile 

mümkün olabilecektir.  

 

 

3. İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER VE GELİR BÖLÜŞÜMÜ 

 

Yönetimler arasında hizmetin bölüşümü sonuçta giderler ile ilgilidir ve buna gider bölüşümü 

adı da verilmektedir. Yerel yönetimleri hizmet üretebilmek için mali kaynaklara, başka bir ifade ile 

gelire sahip olmalıdır. Çünkü gelir olmadan harcama yapmak mümkün olmaz. Bu nedenle gelir ile 

gider arasında bir ilişki vardır. Dolayısıyla idareler arasında gelirin paylaşımı veya mali paylaşım, 

kamuya ait bir kısım gelirlerin, tahsil edilmesinin tamamen yerel yönetimlerin kontrolüne bırakılması 

veya merkezi yönetimin, topladığı gelirlerden yerel yönetimlere belli bir oran dahilinde pay vermesi 

şeklinde ortaya çıkar (Pehlivan, 2001; 246). 

 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arsındaki gelir bölüşümünü adil ve rasyonel temelde 

gerçekleştirilmesi bu kurumların varlıklarını sürdürmeleri ve hizmetin etkinlik ve verimlilik içinde 

gerçekleştirilmesinin olmazsa olmaz koşuludur (Nadaroğlu, 2001; 79). Özellikle gelirlerinin önemli 

bir kısmını merkezi idareden transfer edilen kaynaklarla sağlayan yerel yönetimler açısından bu daha 

da önem arz eden bir konu olmaktadır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin adil bir gelir yapısının 

oluşturulması için dikkat edilmesi gereken prensipler bulunmaktadır: Birincisi; gelirlerin yönetimi 

basit, tahsilât harcamaları düşük olmalıdır. Böylece yerel yönetimlerde gelir yönetimini etkin bir 

şekilde sağlayabilecek kapasite ve insan kaynağı bulunmalıdır. İkincisi; gelirler istikrarlı bir yapıya 

sahip olmalı ve ayrıca yerel anlamda ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardaki değişiklikleri karşılayacak şekilde 

esnek bir özellik taşımalıdır. Üçüncüsü; yerel gelir düzenlemesi, vergilemede fayda ilkesi çerçevesinde 

olmalıdır. Böylesi bir düzenleme ile ödenen vergi, harç ya da kullanıcı bedeli ile elde edilen hizmet ve 

fayda ilişkisini kuvvetlendirmekte, böylece iyi bir gelir yapılanmasında önemli bir husus olan hesap 

verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri de işlerlik kazanmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2005: 81). Son olarak 

yerel yönetimler harcama sorumluluklarını yerine getirebilmek için yeterince gelire sahip olmalıdır. 

Burada ayrıca yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan vergilerin hem matrahı, hem de oranı üzerinde 

belli bir ölçüde belirleme yetkisine sahip olması da önem kazanmaktadır (Ulusoy ve Akdemir, 2005; 

87). 

Yönetimler arası gelir bölüşümü sürecinin en önemli aşaması vergi tahsisi, diğer bir deyişle, 

vergilendirme yetkisinin yerel idarelere tanınmasıdır. Yönetimler arası vergi tahsisine yönelik çeşitli 

yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler genel olarak üçe ayrılmaktadır:  

Birinci yöntem; merkezi yönetimin tüm vergileri kendisi tahsil ederek yerel yönetimlere belli 

bir yüzdesini aktarmasıdır (Tanzi, 1995; 168). Bu yöntem pek çok sakıncasının yanı sıra, mahalli 

idareleri toplanan paraları harcayan bir yapı haline dönüştürecektir. Oysa bu mahalli idarelerin varoluş 

gerekçelerine aykırıdır. Çünkü pek çok ülkede merkezi yönetim henüz oluşmadığı dönemde yerel 

kendi kendine yönetim vardı ve bu vesileyle yerel düzeyde harcamalar yapılmaktaydı. Bu bakımdan 

mahalli idarelerin varlıklarını devam ettirmenin şartlarından birisi kendilerinin harcama yapacakları ve 

kendilerinin toplayacakları bir gelire sahip olmaları ve bu yolla onlara mali bir kişilik kazandırmak 

olmalıdır. Bununla birlikte bu yöntemde; merkezi yönetim hangi verginin yürürlüğe gireceğini, 

matrahını ve oranını belirleme yönetimini üstlenmektedir.  

İkincisi yöntemde bütün vergi matrahları (gelir, kurumlar, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV 

gibi) yerel yönetimlere devredilmekte, yerel yönetimler tahsil ettikleri vergi gelirlerinin bir kısmını 

merkezi yönetime aktarmaktadır. Ancak bu yöntem kamu maliyesinin ekonomik istikrar sağlama ve 

gelirin yeniden bölüşümü fonksiyonları ile uyumlu değildir ve vergi idaresinde de etkin olmamasına 

yol açmaktadır (Tanzi, 1995: 168). Bundan dolayı bu yöntem pür olarak teoride kalmış ve uygulama 

alanı bulamamıştır. Çünkü uygulandığı ülkelerde yerel yönetimlere sınırsız bir vergilendirme yetkisi 

verilmemiş ve birçok yasal sınırlama ve kısıtlama getirilmiştir (Nadaroğlu, 1989; 108).  

Son yöntem ise; dünya genelinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde merkezi yönetim 

yerel yönetimlere belli ölçüde vergilendirme yetkisini devretmektedir. Ancak, buna karşın, yerel 



yönetimlerin vergi gelirleri yetersiz kalması durumunda merkezi yönetim yerel yönetimlere gelir 

transferinde bulunmaktadır. Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere vergilendirme yetkisi; (i) 

bazı vergi matrahlarının yerel yönetimlere devredilmesi, (ii) bazı vergi matrahlarının merkezi 

yönetimle paylaşılmasına izin verilmesi ve (iii) merkezi yönetim tarafından tahsil edilen bazı vergilere 

yerel yönetimlerin ek vergi koyma yetkisi verilmesi şeklinde farklı uygulamalarla gerçekleşmektedir. 

Bu üç uygulamada da temel sorun hangi tür vergilerin yerel yönetimlere tahsis edileceği, hangilerinin 

de merkezi yönetimin sorumluluğunda kalacağıdır. Bu yöntemlerin dışında eski önemini yitirmiş olan 

“Munzam Kesir ve Munzam Vergi Yolu İle Gelir Sağlanması” ve “Merkezi idare Tarafından Toplanan 

Bazı Vergilerin Sonradan İdareler Arasında Bölüştürülmesi” yöntemleri bulunmaktadır (Bkz. 

Nadaroğlu, 2001: 92-94). 

 

4. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ VE MALİYESİ 

 

Türkiye’de ilk büyükşehir belediyeleri 1982 Anayasa’sının 127. maddesine göre 1984 yılında 

3030 sayılı yasa ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur. Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 

5216 sayılı yasa ise, büyük şehir belediyesini “en aza üç ilçe ve ilk kademe belediyesini kapsayan, bu 

belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getiren, yetkileri kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafında seçilerek 

oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır. 5216 sayılı yasa ilçe belediyelerini, anakent 

belediye sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyelerini ise, “ilçe kurulmaksızın 

oluşturulan ve anakent içindeki ilçe belediyeleriyle aynı yetki ve ayrıcalıklara sahip olan belediye” 

olarak tanımlanmıştır. Kanunun Geçici 2. maddesi sınırı genişletmeye yöneliktir. Bu nedenledir ki bu 

kanuna “pergel kanunu” denilmiştir. Bu düzenleme, nüfusları doğrultusunda büyükşehir 

belediyelerinin sınırlarını belli yarıçaplı daireler çerçevesinde genişletmiştir. Kanuna göre büyükşehir 

belediye sınırları içinde nüfusu 750.000 olan il belediyeleri, büyükşehir belediyesi olabilecektir.  Fakat 

iki kentimiz bu kurala istisna tutulmuştur. İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il 

mülki sınırlarıyla çakıştırılmıştır. Diğer on dört büyükşehir belediyelerinin nüfusu 1.000.000’a kadar 

olanların sınırı 20 km, nüfusu 1.000.000 ile 2.000.000 arasında olanlar 30 km, nüfusu 2.000.000 

üzerinde olan kentlerde ise 50 km genişletilmiş ve bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği 

kaldırılmıştır. 

 

2008 yılında kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe 

Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” anakent belediyelerinin 

sınırları içinde ilk basamak belediyelerinin kurulmasını ortadan kaldırmış ve bu şekilde bulunan ilk 

basamak belediyelerini anakent içindeki ilçe belediyelerine mahalle statüsü ile bağlamıştır. 5747 sayılı 

kanun toplam nüfusu 750.000’in üzerinde olan il belediyelerini, fiziksel yerleşim durumları ve 

ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alarak, yasa ile anakent belediyesi durumuna getirilebilir 

şeklinde bir düzenleme getirmiştir.  

 

2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı son yasal düzenleme ise büyükşehir belediyesini; 

“Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu 

sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine 

getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” 

olarak tanımlamıştır.  Yasa il mülki idare sınırları içinde yaşayan ve toplam nüfusu 750.000’den fazla 

olan illerin kanunla büyükşehir belediyesi olabileceğini belirtmiştir. Böylece 6360 sayılı “On Dört İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” büyükşehir modelinde büyük değişiklikler 

getirmiştir. Bu kanunla büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı olarak kabul edilmiş, büyükşehir 

belediye sayısı 16’dan 30’a yükselmiş, nüfusu 2.000 altında kalan 559 belediye köye 

dönüştürülmüştür. Büyükşehir olan 14 ilde büyükşehir belediyesi kapsamında 25 yeni ilçe kurulmuş 

ve büyükşehir ilçe belediye sayısı 142’ten 519’a çıkmıştır. İl özel idarelerinin %37’si, belediyelerin % 

55’i ve köylerin % 49’u kaldırılmıştır. Bu kanun kapsamında 1578 belde belediyesi ile 16.544 köyün 

tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Başka bir ifade ile, il belediye sayısı 65 iken 51’e düşmüş, köy sayısı 

34.283’den 17.720’ye düşmüştür. 6360 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye nüfusunun % 



83’ü belediye sınırları içinde yaşarken, 2014 yerel yönetim seçimlerinden sonra nüfusun % 92’si 

belediye sınırları içinde yaşamaya başlamıştır (Yıldırım, v.d., 2015;209). 6360 sayılı yasası Mart 2014 

yerel yönetim seçimlerinden sonra uygulanmaya geçmesiyle birlikte artık Türkiye nüfusunun yaklaşık 

% 76’sı (57 milyon kişi)  (Toprak, Gül, Ağcakaya, 2015; 78) ve yüzölçümünün % 51’i büyükşehir 

sınırları içinde yaşamaya başlamıştır (Yıldırım, v.d., 2015;209). 6360 sayılı yasanın getirdiği önemli 

bir değişim ise, büyükşehir olan illerde valinin başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı’nın (YİKB)2 kurulmuş olmasıdır.  

   

                                                            
2 6360 sayılı yasanın 34. Maddesine göre YİKB; “Büyük şehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve 

kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet, ve 

acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada 

yapacağı yatırımların yapılması, ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin 

yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek 

üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkalığı kurulmuştur” diye tanımlamıştır. YİKB ile 

valinin rolünün yeniden tanımlandığı, özel idare bütçesinin özerkliğini kaldırıldığı ve kontrolün valide 

(dolayısıyla merkezi yönetimde) olduğu bir mekanizmanın kurulduğu (Koyuncu, Köroğlu, 2012:4-7), 

başbakanlığın yerel bakanlıklar aracılığı ile değil doğrudan kontrol etmeye yönelik, yerelde bir merkezileşmenin 

yeni biçimi olarak ciddi eleştirilere maruz kalmıştır.  

  

BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYELERİ ALAN(KM2) NÜFUS 

2012 YILI KÖY 

SAYISI 

1 İSTANBUL 5.313 14.657.434 151 

2 ANKARA 25.437 5.270.575 672 

3 KOCAELİ 3.623 1.780.055 244 

4 İZMİR 12.007 4.168.415 597 

5 ADANA 14.125 2.183.167 467 

6 BURSA 10.882 2.842.547 661 

7 ESKİŞEHİR 13.925 826.716 371 

8 GAZİANTEP 6.887 1.931.836 439 

9 KAYSERİ 17.170 1.341.056 395 

10 SAKARYA 4.878 953.181 428 

11 DİYARBAKIR 15.272 1.654.196 805 

12 KONYA 41.001 2.130.544 584 

13 MERSİN 13.620 1.745.221 509 

14 ANTALYA 20.909 2.288.456 539 

15 ERZURUM 25.355 762.321 965 

16 SAMSUN 9.352 1.279.884 946 

  TOPLAM 239.756 45.815.604 8773 

1 AYDIN 7.943 1.053.506 490 

2 BALIKESİR 14.272 1.186.688 892 

3 DENİZLİ 11.861 993.442 360 

4 HATAY 5.867 1.533.507 362 

5 MALATYA 12.146 772.904 495 

6 MANİSA 13.269 1.380.366 780 

7 KAHRAMANMARAŞ 14.525 1.096.610 477 

8 MARDİN 8.858 796.591 585 

9 MUĞLA 12.974 908.877 396 

10 TEKİRDAĞ 6.339 937.910 257 

11 TRABZON 4.662 768.417 477 



 

 

 

 

 

 

 

4.1. Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı 

Yerel yönetimlerin gelir kaynakları; öz gelirler, merkezi yönetimden yapılan transferler ve 

borçlanmadan meydana gelmektedir. Öz gelirlerin başında ise vergi gelirleri gelmektedir. Bunun 

dışında öz gelirler arasında menkul ve gayrimenkul gelirleri, işletme ve faaliyet gelirleri ve bağış ve 

cezalar da yer almaktadır. Ancak, mali özerklik açısından bu öz gelirler içerisinde en önemli yeri vergi 

gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, yönetimler arası (merkezi ve yerel yönetimler arasında) gelir 

bölüşümü, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin belirlenme süreci ile ya da vergilendirme yetkisinin 

tanınması ile gerçekleşmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelirleri kendi içinde birincil nitelikli öz 

gelirler ve ikincil nitelikli öz gelirler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergi, harç, katılma payları ve 

ücretler (kullanıcı bedeli) birincil nitelikli öz gelirlerdir. Bu grupta yer alan gelirler kesintisiz, esnek ve 

öngörülebilir niteliklidir. Üstelik bu tür gelirlerde ödenen vergi ile alınan hizmet arasında güçlü bir 

bağ bulunmaktadır. İkincil nitelikli öz gelirler ise, teşebbüs ve mülk gelirleri, alınan bağış ve yardımlar 

ve özel gelirler (merkezi yönetim bütçesine dahil idareler ile diğer idarelerden alınan bağış ve 

yardımlar ve proje yardımları hariç), faizler, paylar ve cezalar (vergi ve harç gelirlerinden alınan 

paylar ile harcamalara katılma payları hariç) sermaye gelirleri ve alacaklardan elde edilen 

tahsilatlardan oluşmaktadır (Güner, 2006; 71). 

 

Yerel yönetimlere merkezden yapılan transfer gelirleri ise, merkezi yönetim bütçesine dahil 

idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları ve 

vergi harç gelirlerinden alınan paylardan oluşmaktadır. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere 

transfer, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, bir takım yöntemlere göre yapılmaktadır. 

Merkezden yerel yönetimlere yapılan transferlerde iki sorunun aşılması gerekmektedir. Bunlardan 

birincisi transfer edilen gelir havuzu nasıl oluşacak, ikincisi ise havuzdaki kaynak paylaşımı nasıl 

olacaktır. Genelde gelirin paylaşımı merkezi hükümetin belirlemesi ve maliyetlerin paylaşılması 

şeklinde gerçekleşmektedir (Sağbaş, 2010; 146). Transferin kelime anlamı aktarmadır. Bir şeyi bir 

yerden alıp başka bir yere götürme anlamına gelmektedir. Yönetimler arası ilişkilerde transfer, bir 

yönetim biriminden diğer yönetim birimine aktarılan tüm fonları ifade etmektedir. Bu açıdan tanım 

sadece parasal aktarmadan ibaret değildir. Dünyada merkezden yerel yönetimlere transferlerde dört 

farklı uygulama örneği olduğu görülmektedir. Birincisi vergi menşeine göre dağıtım, ikincisi formülle 

dağıtım, üçüncüsü maliyetin tamamen veya kısmen üstlenilmesi ve son olarak merkezi yönetimin 

inisiyatifine göre dağıtımdır. 

 

Türkiye’de genel bütçe vergi gelirleri (GBVG)’den transfer edilen büyükşehir belediye 

gelirlerinin dağıtımında yıllar içinde farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin 1981 öncesi, mali transfer 

merkezi vergilerden3 paylar şeklinde gerçekleşmiş, 1981-2008 arası dönemde GBVG toplamından 

belirlenmiş oranı nüfus kriterine göre dağıtmak ve 2008 sonrası dönemde GBVG tahsilât toplamından 

pay verilmesi üzerinden gerçekleşmiştir. Pay; GBVG tahsilat toplamından vergi iadeleri düşüldükten 

sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanmıştır (Sağbaş, 2010;146-147). Bu bağlamda büyükşehirlere 

transfer edilen gelirin en önemlisi GBVG’den pay verilmesidir. 6360 sayılı yasanın uygulamaya henüz 

geçmediği, başka bir ifade ile, Türkiye’de 16 büyükşehir belediyesinin olduğu dönemde 

büyükşehirlerin toplam bütçelerinin (2010-2014 yılları arası) yaklaşık % 67-68’i transfer gelirlerinden 

(GBVG aktarılan pay) oluşmaktaydı.  Fakat günümüzde (6360 sayılı yasa sonrası) büyükşehir sayısı 

                                                            
3 Emlak vergisinin % 45’i, gümrük vergisinin % 15’i, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarının % 11’i, 

akaryakıt tüketim vergisinin % 8’i, gelir vergisinin % 5’i, kurumlar vergisinin % 5’i, sigara, alkol ve çay 

üzerinden alınan verginin % 2’i, reklam harçlarının % 1’i. Bu konuda bkz., Tayşi, İ., (1981) “ Mali Tevzin 

Yasasının Analitik İncelemesi” İller ve Belediyeler dergisi, No.427, ss.426-434 aktaran (Sagbaş, 2010; 146) 

12 ŞANLIURFA 19.451 1.892.320 1157 

13 VAN 21.334 1.096.397 580 

14 ORDU 5.952 728.949 481 

  TOPLAM 159.453 15.146.484 7789 

  GENEL TOPLAM 399209 60.962.088 16562 



30 olmuş ve bu 30 büyükşehir sınırı içinde Türkiye’de toplam nüfusun % 75’i (yaklaşık 56 milyon)4 

kişi yaşamaktadır. Buna karşılık, büyükşehir belediyelerine 2015 yılında toplam gelirlerinin yaklaşık 

% 76’sı transfer gelirlerinden oluşmaktadır. 

 

Büyükşehir belediyelerinin gelirlerine5 ilişkin düzenleme ilk olarak 1981 yılında 2380 sayılı 

kanunla düzenlenmiş ve söz konusu kanunla genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe 

belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranlar içinden (bu payın 

miktarı %35 olarak belirlenmiştir) büyükşehir payı olarak ayrılacağı ifade edilmiştir. Bu payın yanı 

sıra, büyükşehirler kendi sınırları içinde genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden % 5 pay 

almışlardır. Bakanlar Kurulu, % 5 pay oranını iki katına kadar artırmaya veya kanunî haddine 

indirmeye yetkili kılınmıştır. Bu payın % 75'i bu tutardan düşülerek doğrudan ilgili belediye hesabına 

yatırılması, kalan %25'in ise büyükşehir belediyelerine nüfuslarına göre dağıtılması öngörülmüştür. 

Hesaplama ve dağıtım işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yapılması yönünde bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu pay zaman içinde kimi düşüşler göstermiş olmakla birlikte, 5216 sayılı yasa ile yeniden % 5’e 

yükseltilmiştir.  

 

2008 yılında yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’la pay ayrımına esas teşkil eden havuz genişletilmiş, 

oranlar ve dağıtım kriterlerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre;  genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilâtı toplamının6 % 2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine pay olarak ayrılmaktadır. Bu 

payın % 30’u büyükşehir payı olarak ayrılmakta, bu paydan kalan miktar nüfus esasına göre 

büyükşehir ilçe belediyelerine aktarılmaktadır. Büyükşehir belediyeleri belediye sınırları içinde 

yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından % 5 oranında pay almaktadır. Bu payın % 70’i 

doğrudan büyükşehir belediyesinin hesabına aktarılmakta, kalan %30’luk kısım ise, büyükşehir 

belediyeleri arasında nüfus esasına göre dağıtılmaktaydı (Ulusoy, ve Akdemir, 2013; 325). 

 

6360 sayılı yasanın getirmiş olduğu yeni düzenleme ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan 

pay7 %2,50’den % 4,5’e çıkarmıştır. Bu payın dağıtımı % 90’ı nüfusa, % 10’u yüzölçümüne göre 

                                                            
4 Eski sistemde toplam nüfusun yaklaşık % 50’sine (38 milyon) büyükşehirler hizmet götürmekte ve payların % 

59’unu almaktaydı (Bkz. Toprak, v.d.,2015; 85). 
5 5216 sayılı yasanın 23. maddesine göre büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır: “a) Genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen paylardan Bakanlar Kurulu 

tarafından belirlenecek oranlar içinde ayrılarak İller Bankası tarafından gönderilecek pay. b) Büyükşehir 

belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden Maliye Bakanlığı 

tarafından hesaplanıp, ertesi ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesine yatırılacak % 5 pay. c) 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at 

yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan 

yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe ve ilk kademe 

belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, 

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

harçları. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan 

binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri.  f) 7 nci maddenin 

(f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve  ilk kademe 

belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. g) Hizmetlerin büyükşehir 

belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara 

göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. i) Kamu 

idare ve müesseselerinin yardımları. j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında 

oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından 

büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.l)  Büyükşehir belediyesinin taşınır ve 

taşınmaz mal gelirleri. m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. n) Şartlı ve şartsız bağışlar. o) Diğer 

gelirler.” 
6 5779 sayılı yasaya göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 2.50’si büyükşehirlere, % 2,85’i 

büyükşehir dışındaki belediyelere ve % 1,15’i il özel idarelerine ayrılır.  
7 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrılan payın % 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 0,5’i il özel 

idarelerine aktarılmaktadır. 



yapılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden 

aldıkları pay oranını %5’den % 6’ya yükseltmiştir. Özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir 

belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi tahsilatı toplamından ayrılan % 6’lık payın, % 60’ı 

doğrudan büyükşehir belediyesine aktarılmakta, kalan % 40 ise, % 70’i nüfus, % 30’u yüzölçümü 

esasına göre büyükşehir belediyelerine aktarılmaktadır (İzci ve Turan, 2013; 134-135; Ulusoy ve 

Akdemir, 2013; 325; Toprak, v.d., 2015; 83). Ayrıca, büyükşehir belediyelerine GBVG’inden 

aktarılan payda artış söz konusu olduğunda, bu artışın ancak bir önceki yılın aynı ayında tahakkuk 

eden payın % 20’sinden fazla olmayacağını; eğer fazlalık olduğu takdirde, artış oranı % 20’den az 

olan büyükşehir belediyelerine bu oranı aşmamak üzere dağıtılmasına ilişkin sınırlamalar 

kaldırılmıştır. Böylece daha fazla vergi toplanan ve kalabalık olan büyükşehir belediyeleri diğer 

büyükşehirlere göre avantajlı olacaktır (Çelikyay, 2014;18). 

 

Belediyelerin öz gelirlerinden olan Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediye sınırları 

içinde ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir. İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilen bu 

verginin % 20’sinin tahsilatı izleyen ayın 15’ine kadar büyükşehir belediyesinin hesabına yatırılması 

gerekmektedir. Çünkü büyükşehir belediyelerine 5216 sayılı kanunun 7. maddesi “…katı atıkların 

hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine 

getirmek bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek…” görevini yüklemiştir. Bu 

bakımdan büyükşehirlerle ilçe belediyeleri bu hizmetleri gerçekleştirirken geliri de paylaşmak 

durumundadır. 

 

4.1.1. Büyükşehir Belediyelerinin Gelir Yapısının Gelişimi (2006-2015) 

 

Kent nüfusunun artması ve teknolojik gelişmelerin hizmet çeşitliliğini arttırmasına paralel 

olarak belediyelere yönelik halkın hizmet beklentisinde de artış olmaktadır. Buna karşın belediye 

gelirlerinde yıllar içinde dalgalanmalar olmakla birlikte, bir düşüş eğilimi olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle belediye yasalarında akçal denkleştirmeyi sağlayacak “yerel yönetimler görevleriyle orantılı 

gelir kaynakları sağlanır” hükmü bulunmakla birlikte, hizmetlerle (giderle) gelir arasında büyük bir 

uçurum bulunmaktadır. Üstelik belediyeler gelir bakımından merkeze bağımlıdır (Keleş, 1987;66). Bu 

bağımlılık büyükşehirlerde daha yüksek oranlara varmaktadır. Tablo 1’de büyükşehir belediyelerinin 

öz gelirleri ile merkezden transfer edilen gelirleri arasındaki fark, merkeze bağımlılığın kanıtıdır. 

Tablo 1. Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (%) (2006-2015) 

Yıllar Öz Gelirler Transferler 

2006 39,94 60,06 

2007 41,86 58,14 

2008 35,26 64,74 

2009 42,27 57,73 

2010 34,41 65,59 

2011 33,07 66,93 

2012 30,33 69,67 

2013 31,97 68,03 

2014 32,52 67,48 

2015 24,09 75,91 

Kaynak: Tüm tablolardaki hesaplamalar  tarafımızdan www.muhasebat.gov.tr internet adreslerinden 

yapılmıştır. 

Yukarıda bulunan Tablo 1’de Büyükşehir belediyelerinin bütçe gelirlerinin yıllara göre 

dağılımı yer almaktadır. 2006 yılında büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin %39,94’ünü öz gelirler, 

%60,06’ını ise transferler oluşturmaktadır. 2009 yılına kadar büyükşehir belediyelerinin öz gelirleri ve 

transfer gelirleri arasında artış ve azalışlar meydana gelmiştir. 2009 yılından itibaren büyükşehir 

belediyelerinin gelirleri arasında öz gelirlerde %1-3 arasında artış ve azalışlar meydana gelmektedir. 

2015 yılında ise bu % 8,43 oranında azalmış ve %24,09 oranına düşmüştür. Transfer gelirlerine 

baktığımızda 2009 yılından itibaren bir artış başlamış ve 2015 yılına kadar %1-3 arasında artış ve 

azalışlar meydana gelmiştir. 2015 yılında büyükşehir belediyelerinin bütçe gelirlerinin dağılımına 

http://www.muhasebat.gov.tr/


baktığımızda öz gelirlerin oranı %24,09, transferlerin oranı ise %75,91’dir. Bu tablodan da 

anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediye gelirlerinin önemli bir kısmını transferler oluşturmaktadır. 

 

Tablo 2. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil ve İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirleri 

İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Birincil Nitelikli Öz Gelirler İkincil Nitelikli Öz Gelirler 

2006 10,96 28,98 

2007 11,64 30,22 

2008 13,94 21,32 

2009 11,75 30,52 

2010 6,14 28,27 

2011 4,96 28,11 

2012 3,25 27,08 

2013 4,06 27,91 

2014 2,64 29,88 

2015 2,76 21,33 

 

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki öz gelirleri ile ikincil nitelikteki öz gelirlerinin 

toplam bütçe gelirleri içerisindeki payına baktığımızda; 2006 yılından 2009 yılına kadar birincil 

nitelikteki öz gelirlerin oranı %10’un üzerinde iken, 2009 yılından itibaren bu gelir oranında ciddi 

derecede azalmalar meydana gelmiştir. 2010 yılında birincil nitelikteki öz gelirlerin oranında %5,61 

oranında bir düşüş meydana gelmiş ve % 6,14’e gerilemiştir. 2015 yılında ise bu oran %2,76 olmuştur. 

İkincil nitelikteki öz gelirlere baktığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. 2006 yılından 

2015 yılına kadar ikincil nitelikteki öz gelirlerin toplam bütçe gelirleri içerisindeki payının oranında 

%3 civarında değişiklikler meydana gelmiştir. Fakat 2015 yılında ikincil nitelikteki öz gelirlerin 

toplam bütçe gelirleri içerisindeki payı % 8,55 oranında azalmış ve % 21,33’e gerilemiştir. Bu gelirler 

süreklilik arz etmeyen gelirler olduğu için bu tür dalgalanmaların olması doğaldır. Ancak, yine de, 

toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık 1/5’i bu gelirlerden meydana gelmiştir.  

 

Tablo 3. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil ve İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Öz Gelirler Toplamı 

İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Birincil Nitelikli Öz Gelirler İkincil Nitelikli Öz Gelirler 

2006 27,44 72,56 

2007 27,81 72,19 

2008 39,52 60,48 

2009 27,80 72,20 

2010 17,84 82,16 

2011 15,02 84,98 

2012 10,70 89,30 

2013 12,70 87,30 

2014 8,11 91,89 

2015 11,45 88,55 

 

Büyükşehir belediyelerinin birincil ve ikincil nitelikteki öz gelirlerinin öz gelirler toplamı 

içerisindeki payına baktığımızda; ikincil nitelikteki öz gelirlerin payının çok daha fazla olduğu 

görülmektedir. Birincil nitelikteki öz gelirlerin öz gelirler toplamı içerisindeki payı 2006 yılından 2008 

yılına kadar artma eğilimi göstermekte, ikincil nitelikteki öz gelirler ise azalma eğilimi göstermektedir. 

2008 yılı ile 2013 yılları arasında ise birincil nitelikteki öz gelirler azalma eğilimi gösterirken, ikincil 

nitelikteki öz gelirler artma eğilimi göstermektedir. 2015 yılında birincil nitelikteki öz gelirlerin öz 

gelirler toplamı içerisindeki payı %11,45, ikincil nitelikteki öz gelirlerin payı ise %88,55’tir. 

 

 

 



Tablo 4. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Öz Gelirler Türlerinin Toplam Bütçe Gelirleri 

İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Vergi Harç Katılma Payları 

2006 0,96 1,36 8,64 

2007 1,03 1,39 9,22 

2008 1,14 1,50 11,30 

2009 0,98 1,22 9,55 

2010 0,96 1,19 3,99 

2011 1,00 1,14 2,82 

2012 0,99 0,50 1,76 

2013 1,05 0,52 2,49 

2014 0,99 0,51 1,14 

2015 0,87 0,60 1,28 

 

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki öz gelir türlerinin toplam bütçe gelirleri 

içerisindeki paylarına baktığımızda katılma paylarında meydana gelen değişiklikler dikkat 

çekmektedir. 2006 yılından 2009 yılına kadar %10 civarlarında olan katılma payları oranı 2010 yılında 

%5,56 oranında azalmış ve bu oran % 3,99’a düşmüştür. 2015 yılında ise bu oran % 1.25’lere kadar 

gerilemiştir. Vergi gelirine baktığımızda; 2006 yılında verginin toplam bütçe içerisindeki payı % 0,96 

iken, 2015 yılında bu oran % 0,87’dir. Vergi gelirinin oranında çok fazla bir değişiklik söz konusu 

değildir. Harçlarda genel itibariyle azalma eğilimi görülmektedir. 2006 yılında % 1.36 olan harçların 

oranı 2015 yılında 0,60’a düşmüştür. Dikkat çekici düşüşün katılma paylarında olduğu görülmektedir. 

Buradaki düşüşün belediye mali işlerle ilgili birim yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, birinci 

nedeni, katılma paylarına konu olan yeniden değerleme oranının 2009 yılında düşük oranda8 

olmasıdır. İkinci olarak 2010 yılının ilk yarısından itibaren Emlak Vergisine yapılan zammın9 ve kredi 

faiz oranlarındaki değişikliklerin (ekonomik krizden kaynaklanan) konut taleplerinde düşüşler neden 

olması gösterilmektedir. Son olarak, 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerinin yol harcamalarına 

katılma paylarının alınması meclis kararına bırakılmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 12/9/2013 

tarihli 2013/19 E. sayılı, 2013/100 K. ile bu düzenleme Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verilerek 

iptal edilmiştir (Türkiye Belediyeler Birliği, 2014: 9). 

 

Tablo 5. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Gelir Türlerinin Öz Gelirler 

Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Vergi Harç Katılma Payları 

2006 2,39 3,41 21,64 

2007 2,46 3,32 22,03 

2008 3,23 4,26 32,03 

2009 2,33 2,88 22,59 

2010 2,79 3,45 11,60 

2011 3,02 3,45 8,55 

2012 3,28 1,64 5,78 

2013 3,29 1,62 7,79 

2014 3,03 1,58 3,50 

2015 3,63 2,49 5,33 

 

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikteki gelir türlerinin öz gelirler toplamı içerisindeki 

paylarına baktığımızda; yine katılma payları dikkat çekmektedir. 2006 yılında katılma paylarının oranı 

                                                            
8 Yeniden değerleme oranı 2008 yılında % 12, 2009 yılında % 2,2 ve 2010 yılında % 7,7 olarak gerçekleşmiştir. 

(Bu konuda bkz. http://www.verginet.net/dtt/1/Yeniden-Degerleme-Oranlari.aspx) 
9 2009 yılında Bayındırlık İskân Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı konutların metrekare birim maliyetlerinde %25 

artış olduğunu belirtmiştir. Böylece konutların vergi hesaplamasında esas alınan metrekare birim değeri de %25 

artmış oldu. Arsa fiyatları düştüğü halde arsa metrekare maliyetleri % 100-400 arasında artmıştır. Bu durum ise, 

konut maliyetinin hesaplanmasına esas olan iki birim değerin (bina maliyet bedeli ve arsa birim değerinin) 

yüksek tutarda arttırılması sonucu, konutların ve diğer binaların emlak vergisine esas alınan değerini arttırmış 

oldu. 



% 21,64 iken, 2008 yılında bu oran % 32,03’e yükselmiştir. Fakat 2009 ve 2010 yıllarında % 10 

civarında düşüşler yaşanmış ve 2011 yılında bu oran % 8,55 olmuştur.2015 yılına geldiğimizde ise bu 

oran % 5,33’tür.Vergilerin öz gelirler toplamı içerisindeki durumu ise genel itibariyle artış 

eğilimindedir. 2006 yılında % 2,39 olan vergi payı 2015 yılında  % 3,63 olmuştur. Harçların öz gelir 

toplamı içerisindeki durumu ise dalgalanmalar göstermektedir. Harçların öz gelir toplamı içerisindeki 

oranı 2006 yılında % 3,41 iken 2008 yılında bu oran 4,26’ya yükselmiş 2012 yılında 1,64’e düşmüş 

olan bu oran 2015 yılı itibariyle 2,49’dur. 

 

Tablo 6. Büyükşehir Belediyelerinin Birincil Nitelikli Gelir Türlerinin Birincil Nitelikli Öz Gelirler 

Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Vergi Harç Katılma Payları 

2006 8,71 12,43 78,86 

2007 8,85 11,95 79,20 

2008 8,17 10,78 81,05 

2009 8,38 10,34 81,27 

2010 15,63 19,36 65,01 

2011 20,15 22,95 56,90 

2012 30,63 15,32 54,05 

2013 25,92 12,77 61,31 

2014 37,34 19,45 43,21 

2015 31,70 21,72 46,58 

 

Büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikli gelir türlerinin birincil nitelikli öz gelirler toplamı 

içerisindeki paylarına baktığımızda; en fazla paya sahip olan katılma paylarıdır. Katılma paylarının 

birincil nitelikli öz gelirler arasındaki payı 2006 yılından itibaren genel olarak sürekli azalma 

eğiliminde iken, vergiler ise tam tersi bir şekilde artma eğilimi göstermektedir. 2006 yılında katılma 

paylarının oranı %78,86 iken bu oran 2015 yılına geldiğimizde % 32,28 oranında düşmüş ve %46,58 

olmuştur. Vergiler ise 2006 yılında %8,71 paya sahip iken 2015 yılında %22,99 oranında bir artış 

göstermiş ve % 31,70 olmuştur. Harçların payı ise 2006 yılında %12,43 iken, % 9,29 oranında bir artış 

meydana gelmiş ve bu oran % 21,72 olmuştur. 

Tablo 7. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki 

Payı (%) (2006-2015) 

 

Yıllar 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 

Alınan Bağış 

ve Yard. ile Özel 

G. 

Faizler, 

Paylar ve 

Cezalar 

Serma

ye 

Gelirleri 

Alacaklar

dan Tahsilat 

2006 9,48 0,20 3,42 12,58 3,30 

2007 11,34 0,37 11,24 6,80 0,46 

2008 9,60 0,13 7,13 4,22 0,24 

2009 11,90 0,14 8,38 4,10 6,00 

2010 10,49 0,20 5,77 10,55 1,26 

2011 8,37 0,27 7,41 11,25 0,81 

2012 10,99 0,64 8,17 5,42 1,86 

2013 14,03 0,36 5,70 7,41 0,41 

2014 9,77 0,12 5,54 3,54 10,91 

2015 10,38 0,34 4,55 5,63 0,43 

 

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikteki öz gelirlerinin toplam bütçe gelirleri içerisindeki 

paylarına baktığımızda; 2006 yılında toplam bütçe gelirleri içerisinde %12,58 ile sermaye gelirleri en 

yüksek paya sahiptir ve onu ikinci olarak %9,48 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri takip etmektedir. 

Fakat 2015 yılı itibariyle sermaye gelirleri ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yer değiştirmiş, %10,38 

ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri en büyük paya sahip olmuş ve onu %5,63 ile sermaye gelirleri takip 

etmiştir. Alacakların tahsil edilmesi ile elde edilen gelirler de bazı dönemlerde toplam bütçe gelirleri 

arasında büyük paylara sahip olmuştur. Bu gelir 2009 yılında % 6’lık bir pay ile toplam bütçe gelirleri 

arasında 3. ve 2014 yılında ise %10,91 ile en yüksek paya sahip ikincil nitelikli öz gelir olmuştur. 

Faizler, paylar ve cezalara baktığımızda; 2006 ile 2015 yılları arasında spesifik artış ve azalışlar göze 



çarpmaktadır. En az dalgalanmanın olduğu ikincil nitelikli öz gelir kaynağı ise Tablo 7’den 

anlaşılacağı üzere, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdir. 

 

Tablo 8. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Gelir Türlerinin Öz Gelirler Toplamı İçerisindeki 

Payı (%) (2006-2015) 

 

Yıllar 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 

Alınan Bağış 

ve Yard. ile Özel 

G. 

Faizler, 

Paylar ve 

Cezalar 

Serma

ye 

Gelirleri 

Alacaklar

dan Tahsilat 

2006 23,73 0,51 8,55 31,49 8,27 

2007 27,10 0,89 26,85 16,25 1,10 

2008 27,22 0,37 20,24 11,96 0,69 

2009 28,15 0,34 19,83 9,71 14,17 

2010 30,49 0,58 16,77 30,67 3,65 

2011 25,31 0,81 22,40 34,01 2,45 

2012 36,23 2,10 26,93 17,88 6,16 

2013 43,88 1,12 17,85 23,17 1,28 

2014 30,04 0,36 17,03 10,90 33,56 

2015 43,10 1,41 18,87 23,37 1,80 

 

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli gelir türlerinin öz gelirler toplamı içerisindeki 

paylarına baktığımızda 2006 yılında % 31,49 ile sermaye gelirleri en büyük paya sahiptir. Sermaye 

gelirlerinden sonra en büyük paya sahip ikincil nitelikli gelir % 23,73 ile teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleridir. 2015 yılına geldiğimizde ise büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli gelir türlerinin öz 

gelirler toplamı içerisinde % 43,10 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri en büyük paya sahip gelir 

türüdür. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerini % 23,37 ile sermaye gelirleri takip etmektedir. 2006 yılında 

sermaye gelirleri ile faizler, parlar ve cezalardan elde edilen gelirler arasında % 22,94 oranında bir fark 

var iken 2015 yılında bu iki gelir türü arasındaki fark % 4,5’e kadar düşmüştür. Tablo 8’den da 

anlaşılacağı üzere sermaye gelirlerinde bir azalma; faizler, paylar ve cezalardan elde edilen gelirlerde 

ise bir artış meydana gelmiştir. Alacakların tahsil edilmesi ile elde edilen gelirlere baktığımızda; 2014 

yılında % 33,56 gibi bir oran ile öz gelirler toplamı içerisinde en yüksek paya sahip gelir kalemi 

olmuştur. 2015 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden elde edilen gelirlerde bir artış 

meydana gelmiştir.   

 

Tablo 9. Büyükşehir Belediyelerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirler Türlerinin İkincil Nitelikli Öz Gelirler 

Toplamı İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

 

Yıllar 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 

Alınan Bağış 

ve Yard. ile Özel 

G. 

Faizler, 

Paylar ve 

Cezalar 

Serma

ye 

Gelirleri 

Alacaklar

dan Tahsilat 

2006 32,71 0,70 11,79 43,40 11,40 

2007 37,54 1,24 37,18 22,51 1,53 

2008 45,01 0,61 33,46 19,78 1,14 

2009 38,99 0,47 27,46 13,45 19,63 

2010 37,11 0,71 20,41 37,33 4,44 

2011 29,78 0,95 26,37 40,02 2,88 

2012 40,57 2,36 30,15 20,03 6,89 

2013 50,27 1,28 20,44 26,55 1,46 

2014 32,69 0,39 18,53 11,87 36,52 

2015 48,67 1,59 21,31 26,39 2,04 

 

Büyükşehir belediyelerinin ikincil nitelikli öz gelir türlerinin ikincil nitelikli öz gelirler 

toplamı içerisindeki dağılımına baktığımızda; 2015 yılı itibariyle %48,67 ile teşebbüs ve mülkiyet 

gelirleri ilk sırada yer almakta, bunu %26,39 ile sermaye gelirleri takip etmekte ve %21,31 ile faizler, 

paylar ve cezalardan elde edilen gelirler üçüncü sırada yer almaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 

2013 yılında %50,27 ile; alınan bağış ve yardımlardan elde edilen özel gelirler 2012 yılında %2,36 ile; 

faizler, paylar ve cezalardan elde edilen gelirler 2007 yılında %37,18 ile; sermaye gelirleri 2006 



yılında %43,40 ile ve son olarak da alacakların tahsil edilmesinden elde edilen gelirler 2014 yılında 

%36,52 ile en yüksek oranlarına ulaşmışlardır. 

 

Tablo 10. Büyükşehir Belediyelerinin Transfer Gelir Türlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçerisindeki Payı 

(%) (2006-2015) 

Yıllar Merkezi Yönt. Büt. 

Dahil İd. Al. B. ve Yard. 

Diğer İd. Al. 

B. ve Yard. 

Proje 

Yardımları 

Vergi ve Harç 

Gelirlerinden Alınan Paylar 

2006 0,30 0,00 0,25 59,51 

2007 0,23 0,00 0,19 57,72 

2008 0,25 0,00 0,16 64,33 

2009 0,16 0,00 0,03 57,54 

2010 0,19 0,00 0,05 65,35 

2011 0,16 0,00 0,34 66,42 

2012 0,15 0,00 0,13 69,38 

2013 0,12 0,00 0,19 67,72 

2014 0,09 0,06 0,23 67,10 

2015 0,31 0,02 0,17 75,41 

 

Büyükşehir belediyelerinin transfer gelirleri içinde vergi ve harç gelirlerinde alınan pay 

gelirlerinde dikkat çekici bir artış olduğu görülmektedir. Bu gelirin payı 2006 yılında %59,51 iken 

2015 yılına geldiğimizde bu oran % 26,72 oranında bir artmış göstererek % 75,41’e yükselmiştir. 

Diğer transfer geliri türlerine baktığımızda; bunlar toplam bütçe gelirleri içerisinde çok düşük paylara 

sahiptir. 

Tablo 11. Büyükşehir Belediyelerinin Transfer Gelirler Türlerinin Transfer Gelirleri Toplamı 

İçerisindeki Payı (%) (2006-2015) 

Yıllar Merkezi Yönt. Büt. 

Dahil İd. Al. B. ve Yard. 

Diğer İd. Al. 

B. ve Yard. 

Proje 

Yardımları 

Vergi ve Harç 

Gelirlerinden Alınan 

Paylar 
2006 0,50 0,00 0,41 99,09 

2007 0,40 0,00 0,32 99,28 

2008 0,39 0,00 0,24 99,37 

2009 0,28 0,00 0,05 99,67 

2010 0,29 0,00 0,07 99,64 

2011 0,24 0,00 0,51 99,25 

2012 0,22 0,00 0,19 99,59 

2013 0,17 0,00 0,28 99,55 

2014 0,13 0,09 0,34 99,44 

2015 0,41 0,03 0,23 99,33 

Büyükşehir belediyelerinin transfer gelir türlerinin transfer geliri toplamı içerisindeki 

dağılımına baktığımızda; vergi ve harç gelirinden alınan paylar transfer gelirlerinin % 99,33’ünü 

oluşturmaktadır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, vergi ve harç gelirlerinden alınan payların 

oranı 2006 yılından 2009 yılına kadar %99’un altına hiç düşmemiştir. Diğer transfer gelirlerinin 

toplamının toplam transfer gelirleri içerisindeki payı %1 civarlarındadır. 

 

 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

6360 sayılı yasanın amacının, belediye hizmetlerinde kaliteyi ülke genelinde ayrım yapmadan 

bir bütünlük içinde gerçekleştirmek olduğu belirtilmektedir. Oysa hizmetlerde kaliteyi, etkinliği ve 

verimliği gerçekleştirmenin yolu belediyelerde optimum hizmet kalitesini gerçekleştirmenin koşulları 

vardır. Bu koşullar nüfus, büyüklük (alan olarak), hizmet sayısı ve buna bağlı olarak gelirdir.  

Büyükşehirlerde zaten var olan optimal ölçek sorunu 6360 sayılı yasa ile daha da derinleşmiştir. 

Örneğin Türkiye’de büyükşehirlerin kendi arasında büyük nüfus farklılıkları bulunmaktadır. Küçük 

nüfuslu (750.000 civarı) bir büyükşehir ile yüksek nüfusa sahip (yaklaşık 14 milyonluk İstanbul gibi) 

büyükşehirler arasında hizmet beklentisi ile hizmetlerin gerçekleşme düzeyi eşit olmayacaktır. Bu 



bağlamda büyükşehirler arasında optimum düzeyde belediyecilik hizmeti, artan nüfus karşısında, 

yeteri kadar artmayan gelirlerle mümkün olmayacaktır. Böylesi gelir ve gider (hizmet) arasındaki 

eşitsizlik büyükşehirlerin kendi aralarında eşitsizlikler yaratacaktır.  

 

Büyükşehirlerin görevleriyle orantısız gelire sahip olmalarının iki türlü sonucu olacaktır: 

Bunlardan birincisi, hizmetler yeterli kalitede olamayacak, ikincisi ise, yasada belirtilen görevlerin bir 

kısmını gerçekleştirilemeyecektir. Çünkü aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere büyükşehir belediye 

sayısının 16 olduğu dönemde büyükşehir sınırları içinde toplam nüfus 45.815.604 ve toplam alan 

büyüklüğü (km2) 239.756’dır. 2014 yerel seçimler sonrası 30 büyükşehir belediyesinin olduğu 

günümüzde ise toplam nüfus 60.962.088 ve toplam alan büyüklüğü (km2) 399.209 olmuştur. Sonuçta 

artık büyükşehir sınırları içinde artık nüfus 15.146.484 kişi artmıştır. İkinci olarak 2014 yerel yönetim 

seçimlerinden önce 16 büyükşehir belediyesinin il mülki sınırları içinde toplam 8773 adet köy ve 

seçim sonrası büyükşehir dönüştürülen diğer 14 kentteki köy sayısı ise 7789 idi. Dolayısıyla 

büyükşehir yapılan illerde toplam 16.562 köy yasa gereği mahalleye dönüştürülmüştür. Buna karşın 

6360 sayılı yasa öncesi yerel yönetimlere GBVG’lerinden aktarılan pay toplamı % 11.5 iken, yasa 

sonrası GBVG aktarılacak pay % 12.5’e çıkmıştır. Toplamda GBVG aktarılan paydan toplam %1’lik 

bir artış söz konusu olmuştur. Büyükşehirler açısından bakıldığında büyükşehir ve ilçe belediyelerine 

geçmişte % 7,5’lik pay % 10,5 yükselmiştir. GBVG aktarılan paylarda büyükşehir ve ilçe belediyeleri 

için % 3’lük artış artık alan ve nüfus olarak çok büyümüş olan büyükşehir belediyeleri için yeterli 

olmayacaktır.    

 

Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin mali özerkliği gelirler düzeyinde incelenmiş ve mali 

özerkliğin gerçekleşme koşullarından olan yerel öz gelirler seviyesinin çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Bu tablo büyükşehirlerde yerel mali özerklik sorununun kısa vadede çözülemeyeceğini 

göstermektedir. Diğer bir deyiş ile, büyükşehir belediyelerinin öz gelirleri ve transfer gelirleri arasında 

büyük bir uçurum bulunmakta, bu durum mali özerkliğin gerçekleşme koşullarını engellemektedir. 

Dolayısıyla belediye ile vatandaş arasında karşılıklı güvene dayalı bir mali ilişki kurulamamaktadır.  

 

Büyükşehir belediyelerinin öz gelirlerinin diğer belediyelere göre daha düşük olduğu 

bilinmektedir. Büyükşehir belediyelerinde 2006 ile 2014 yılları arasında toplam gelirlerinin içinde öz 

gelirlerin toplamının % 30-40 seviyesinde bulunmasına karşın, 6360 sayılı yasanın uygulamaya 

geçmesiyle birlikte büyükşehir belediyelerinin 2015 yılı öz geliri toplam gelir içinde yaklaşık % 25 

seviyesine düşmüştür. Üstelik yaklaşık 56 milyon kişi büyükşehir belediye sınırı içinde yaşarken öz 

gelirlerde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Buna karşılık, transfer gelirlerindeki (merkezi idareden aktarılan 

paylardaki) yüksek oran (2000-2014 yılları arasında % 60-70 arasında değişmektedir) büyükşehir 

sayısının 30 çıktığı dönemde yaklaşık % 76 seviyesine yükselmiştir. Öz gelirler açısından dikkat 

çekici bir sonuç ise, büyükşehir belediyelerinin birincil nitelikli öz gelirlerinin 2006 yılından sonra 

sürekli bir düşüş eğiliminde (2016 yılında % 10,96, 2014 yılında % 2,76) içinde olduğu görülmektedir. 

Oysa birincil nitelikli öz gelirler (vergi, harç, katılma payları ve ücretler) belediyeler için sürekli olan, 

başka bir ifade ile kesintiye uğramayan gelir türüdür. Bu gelirler belediye yönetimleri için 

öngörülebilir nitelikte, yani belediyenin gelecek yıllarda da yaklaşık olarak toplayabileceği miktarı 

kestirebilecek türde olan bir gelirdir. Oysa ikincil nitelikli öz gelirlerin (teşebbüs ve mülk gelirleri, 

alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirler, faizler, paylar ve cezalar, sermaye gelirleri ve alacaklardan 

tahsilat) bu tür özellikleri yoktur. Oysa belediye yönetimleri için sonraki yıllarda yapılacak harcamalar 

için bütçenin öngörülebilir olması yani birincil nitelikli gelirlerinde artış yaratıcı unsurlar tekrar 

gözden geçirilmelidir. 

 

Transfer gelirlerindeki yüksek oran yerel mali özerklik açısından değerlendirildiğinde 

büyükşehir belediyelerinin diğer belediyelere göre merkeze olan bağımlılığının daha yüksek olması ile 

sonuçlanmıştır. Oysa mali özerkliğin gerçekleşme düzeyi doğudan yerel öz gelirlere bağlıdır; transfer 

gelirleri ne kadar yüksekse merkeze olan bağımlılık o derce güçlüdür. Bunun tersine yerel öz gelir ne 

kadar yüksekse mali özerkliğin gerçekleşme ihtimali o derece artacaktır. Bu bağlamda büyükşehir 

belediyelerinin mali özerkliğinin arttırılmasına yönelik koşulların oluşturulması da gerekmektedir. 

Büyükşehir dışında kalan diğer belediyelerde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinde de öz gelirleri 



arttırıcı kaynakların yaratılması önem taşımaktadır. Bu amaçla bazı vergi türlerinin (örneğin motorlu 

taşıtlar vergisi) öz gelirler içine alınmasında, öz gelirler içinde yer alan bazı vergilerin oranlarını 

arttırılmasında fayda vardır. 
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