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1. Giriş
Bu çalışma Yerel Yönetim Reformu Projesi (Local Administration Reform Project) III.
Aşaması kapsamında hazırlanmıştır. Proje 2003-2013 yılları arasında aynı başlık altında
yürütülmüş olan birinci ve ikinci aşamaların devamı niteliğindedir. Türkiye’de yerel yönetimler
alanındaki reformların uluslararası ilke ve standartlara uygun bir şekilde olması için
gerçekleştirilen bu proje, yerel hizmetlerin etkin, etkili, verimli, kapsayıcı, saydam, hesap
verebilir ve katılımcı bir şekilde yerel yönetişime uygun bir perspektifte gerçekleştirilmesi için
ilgili kurumlara destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Projenin özel amacı, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen
yapısal reform ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yerel yönetim modelinin demokratik
yönetişim ilkeleri doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Proje İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari
kapasitelerini geliştirmeyi ve aralarındaki iş birliğini güçlendirmeyi de bu çerçevede
hedeflemektedir.
Program niteliğinde olan proje, üç bileşenden oluşmaktadır. Bu rapor projenin Etkili
Yerel Hizmet Sunumu başlıklı birinci bileşeninin A.1.1.3 nolu faaliyetin bir çıktısı olarak
hazırlanmıştır. Bu bileşenin amacı İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na etkili
yerel hizmet sunumu başlığı altında özellikle mali yönetimle ilgili alanlarda mevzuat hazırlama
süreçleri de dahil olmak üzere destek olmaktır.
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde
Türkiye’de belediyelerin konumu ve hizmet sorumlulukları idari yapı içinde ele alınmış ve
temel mali büyüklüklerinin gelişimi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde oldukça ayrıntılı bir şekilde
belediyelerin gelirleri mevcut durum analizi çerçevesinde analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde
ise yerel yönetim gelirleri uygulamasına seçilmiş AB ülkeleri deneyiminde bakılmıştır.
Beşinci ve altıncı bölümlerde ise Belediyelerin Öz Gelirleri ile Gelir Paylaşım
sistemlerine ilişkin kapsamlı bir şekilde geliştirilen öneriler ele alınmıştır. Geliştirilen
varsayımlar çerçevesinde yapılan tespitlerin ve iyi uygulama örneği gösteren ülke
uygulamalarının da ışığında çalışma kapsamında çeşitli varsayımlara dayanarak geliştirilen
önerilerin mali etki analiz de yapılmıştır.
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2. Belediye Sistemlerine Genel Bakış
LAR III projesinin yerel yönetimlerin gelirlerini artırmaya yönelik faaliyetleri bu
dönemde Türkiye’de yaşanan değişimle oldukça ilgilidir. Yerel yönetimlerin finansman
kaynaklarının yakın geçmişte merkezi idareye bağlanması belediye gelirlerini belirleme
yetkisini daha üst yönetimlere aktarmıştır. Belediye gelirlerine ilişkin düzenleyici yetkiler önce
Bakanlar Kuruluna sonra Cumhurbaşkanlığına devredilmesi, belediye gelirlerinin değişen
ekonomik koşullara göre uyarlanamamasın da etkili olmuştur. Bu durum belediyelerin
görevlerinin aynı kaldığı veya bazı yerlerde arttığı bir dönemde yerel yönetimlerin gelirlerinin
azalmasına yol açmıştır.
Türkiye artan sorumluluklara birlikte daralan mali özerklik ve azalan gelirler sorunuyla
karşılaşan tek ülke değildir. 2008-2009 yıllarında yaşanan mali ve ekonomik kriz neticesinde
birçok Avrupa ülkesinde devlet kurumları arasındaki mali ilişkilerde ve belediyelerin finans
kaynaklarında kademeli bir dönüşüm yaşanmıştır. Krizin ilk yıllarında artan kamu borcu
kısıtlayıcı mali politikaların başlamasına sebep olmuştur. Bu dönem hizmetten faydalanan
işyerleri ve vatandaşlar üzerinde daha az mali yük olmasını gerektirmiş ve ekonomik kalkınma
için daha fazla baskı oluşturmuştur. Giderlerin azalması ve gelir artırma seçeneklerinin sınırlı
olması merkezi idareler ve yerel yönetimler arasında yeni iş birliği biçimlerini ortaya
çıkarmıştır. Özel sektöre destek için daha iyi plânlama ve gözden geçirilmiş ortaklık biçimleri
gerekmektedir.
Genel anlamda merkezi devletin rolü her yerde artmıştır fakat gelişme sürecinde yerel
yönetimlerin de bu süreçte kamu hizmetini sunmada önemi fark edilmiştir. Hizmet sunumu ve
yerelde ekonomik gelişmeyi teşvik etmenin yanı sıra, çevrenin korunması ve iklim
değişikliğinin yönetimi belediyelerin faaliyetlerinde ön plâna çıkmıştır. Yerel yönetimlere
yönelik finansman mekanizmaları daha çeşitli hale gelmiş ve gelir artırma yöntemleri de daha
farklı kanallar üzerinden mali yükün dağıtılmasını hedeflemiştir.
Ülkeler krize siyasi ve yönetişim geleneklerine göre cevap vermiştir. Fakat belediyelerin
finansman kaynaklarına ilişkin Avrupa’da kullanılan sistemler arasındaki eski karakteristik
farklılıklar kademeli olarak yok olmaktadır. Artık politikaları belirleyenler yeni finansman
yöntemlerini uyarlamaya başlamıştır ve devlet kurumları arasındaki mali modeller birbirine
yaklaşma eğilimine girmiştir.
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2.1. Türkiye’de İdari Sistem İçinde Belediyeler
2.1.1. Türkiye’de Belediyeler ve Hizmet Paylaşımı
Anayasa’da yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirlenen ve karar organları gene
kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak
tanımlanmıştır. Anayasa’nın 127’inci maddesinde yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin
görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurmaları, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgilerinin kanunla
düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede merkezi ve yerel yönetimlerin görev ve
sorumlulukları açık bir şekilde belirlenmesi, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin görev
alanlarında herhangi bir çakışma olmaması ve kamu hizmetlerinin etkin planlanması ve
yürütülmesi açısından önemlidir.
Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe
sahip kamu tüzel kişileridir. Ülkemizde görev ve sorumluluk alanları bakımından beş farklı
belediye türü bulunmaktadır. Bunlar, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il
belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyeleridir.
Şekil 1: Türkiye’de Belediyelerin Türleri

Belediyeler

Büyükşehir Belediyeleri

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

İl Belediyeleri

İlçe
Belediyeleri

Belde
Belediyeleri

Büyükşehir
Belediyesi

Büyükşehir İlçe
Belediyeleri

Su ve
Kanalizasyon
idareleri
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Türkiye’de belediyelerin nüfusu büyüklüklerine göre dağılımına bakıldığında, 2018 yılı
itibarıyla nüfusu 50 binin üzerinde 337 belediye bulunmaktadır. 100 bin olarak bakıldığında bu
sayı 235’e yükselmektedir. Nüfusu 2 bin ile 5 bin arasında ise 435 belediye bulunmaktadır.
Belediyelerin nüfusları arasında görülen farklılaşma oldukça yüksektir. Son 20-30 yıllık
dönemde yaşanan hızlı kentleşme bir çok il ve kasabanın nüfusundaki artışın sınırlı kalmasına
yol açmıştır. Bununla birlikte, nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin sayısının hala yüksek
olması hizmet üretim sürecinde kaynak etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak bu
belediyelerin gerek merkezi idare gerekse yakın belediyeler arasındaki işbirliğinin önemini
ortaya koymaktadır.
Tablo 1: Belediyelerin Nüfus Büyüklüklerine Göre Dağılımı

Kaynak: ÇŞB, 2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu

Büyükşehir belediyelerinin hizmet sorumluluk alanları bulundukları ilin mülki
sınırlarıdır. Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu illerde, her ilçenin bir de ilçe belediyesi
bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi kurulmayan illerin il merkezinde il belediyesi,
ilçelerinde ise ilçe belediyeleri bulunmaktadır. İl ve ilçe belediyelerinin hizmet sorumluluk
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alanları il veya ilçenin mülki sınırlarının tamamını kapsamamaktadır. İdari yapılanmada ilçe ve
köy arasında kalan yönetsel yapılar belde olarak tanımlanmakta olup, her belde bir ilçe
yönetimine bağlıdır. Belde belediyeleri “ilk kademe” belediyesi olarak kabul edilmektedir.
Belediyelerin gerek merkezi idare ile gerekse il düzeyinde yerel birimlerle olan görev
yetki ve sorumluluk ayrımı ve paylaşımı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ve 5393 sayılı
Belediye Yasası çerçevesinde belirlenmektedir.
Belediyelerin temel hizmet sorumlulukları esas olarak 5393 sayılı Belediyeler Kanunu
ile belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi kurulan yerlerde ise il mülki sınırı içerisindeki ilçe
belediyeleri arasında koordinasyonu sağlama görevi büyükşehir belediyelerine aittir.
Büyükşehir belediyesi kurulan illerde ölçek ekonomisinden faydalanmak, hizmet alanlarında
mükerrerliği ve görev alanı çatışmasını önlemek amacıyla bazı hizmet sorumlulukları 5216
sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerine bırakılmıştır.
6360 sayılı Kanun öncesinde İstanbul ve Kocaeli hariç büyükşehir belediyelerinin
hizmet alanı ile ilin mülki sınırları farklıydı. Ancak 6360 sayılı Kanun ile hem büyükşehir
belediye sayısı artırılmış hem de büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı ilin mülki sınırı olarak
belirlenmiştir. Bu durum hem mevcut büyükşehir belediyelerinin hem de yeni kurulanların
görev ve sorumluluk alanının oldukça genişlemesine yol açmıştır.
Belediyelerin kanunda belirtilen görev ve sorumluluk alanlarının bazıları yapmak
zorunda oldukları yerel mahiyetteki hizmetler olup bazıları ise belediyelerin ihtiyarına
bırakılmıştır. Örneğin su ve kanalizasyon hizmetleri belediyelerin sunmakta oldukları zorunlu
hizmetler olup, okul öncesi eğitim kurumları açmak ise belediyelerin ihtiyari hizmet
alanlarındandır.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediyesi, 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
tanımlanmıştır. Büyükşehir kurulmasındaki amaç büyük şehirlerde hizmetlerin plânlı,
programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
Tablo 2’de ana hizmetler ayrımında büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri
arasındaki görev dağılımı gösterilmektedir. Bu tablo aynı zamanda belediyelerin kaynak
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yapısındaki farklılaşmanın da aslında bir gerekçesi niteliğinde görülebilir. Özellikel öz gelirler
açısından bu husus daha öne çıkmaktadır.
Tablo 2: Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Görev Dağılımı
Büyükşehir

Büyükşehir İlçe

Üst planları hazırlama, konut ve kentsel Uygulama imar
dönüşüm çalışmaları
planları hazırlama

planı,

parselasyon

Mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu
yolların temizliği ve karla mücadele
hizmetleri

Bunların dışında kalan sokaklara ilişkin
yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve
onarımı ile bu yolların temizliği ve karla
mücadele hizmetleri

Sosyal yardım ve desteklerin sağlanması

Sosyal yardım ve desteklerin sağlanması

Katı atık yönetim plânı, katı atıkların ve Katı atıkların kaynakta toplanması ve
hafriyatın
yeniden
değerlendirilmesi, aktarma istasyonuna kadar taşınması
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin
hizmetler
Büyük park ve sosyal donatı alanları yapım Küçük park ve sosyal donatı alanlarının
ve bakımı
yapım ve bakımı
Tarımsal ve kırsal destekler

Tarımsal ve kırsal destekler

Afet işleri hizmetleri

Afet riski taşıyan veya can ve mal
güvenliği açısından tehlike oluşturan
binaları tahliye etme ve yıkma

Mezarlık hizmetleri

Otopark, terminal, mezbaha, mezarlık,
sokak numaralaması gibi işler ile
temizlik işleri büyükşehir kararı ile ilçe
belediyelerine
devredilebilir
veya
birlikte yapılabilir

Terminaller, açık kapalı otopark hizmetleri
Mezbaha hizmetleri
Sokakların numaralanması hizmetleri
Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri
Su ve kanalizasyon hizmetleri
İtfaiye hizmetleri
Kaynak: TBB, 2014

Büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçe
belediyelerinin görev ve yetkileri karşılaştırıldığında temel görevlerin büyükşehir belediyeleri

13

tarafından yerine getirildiği, ilçe belediyelerinin yetki ve sorumluluklarının ise oldukça sınırlı
olduğu açıkça görülmektedir.
2.1.2. Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı
Anayasa’nın 127’nci maddesinin son fıkrasında yer alan mahalli idarelere görevleri ile
orantılı gelir kaynaklarının sağlanacağına ilişkin hüküm, yukarıda ifade edilen modern kamu
mali yönetim anlayışının temel bir mali yönetim ilkesi olarak ülkemizde kabul edildiğini
göstermektedir. Bugüne kadar merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kaynak paylaşımı
konusundaki tartışmalar yerel yönetimlere bırakılacak olan kaynaklar ve yerel yönetimlerin
bunlar üzerindeki gücü ile vergi gelirlerinin paylaşımına yönelik olmuştur. Başka bir ifade ile
Anayasa’nın 127’nci maddesinde yer alan ilkenin uygulanması üzerinedir. Yeniden dağıtıma
konu olacak kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda yerel
yönetimlere uygun bir biçimde danışılması, aslında Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının
da (Madde 9/6) gereğidir (Yılmaz ve ark, 2017).
Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki mali ilişkilerin çözümlenmesinde
hangi harcama/hizmet fonksiyonlarının hangi düzeyde verileceği kadar, bu sorumlulukların
yerine getirilmesinde hangi gelir kaynaklarının (daha doğru bir deyimle hangi vergilerin ve
vergi dışı gelirlerin) hangi düzeyde toplanması gerektiği; yani merkezi yönetim ile yerel
yönetim arasında gelirlerin kim tarafından toplanması gerektiği konusu, mali yerelleşme
tartışmalarının odağında yer almaktadır. Hemen başında belirtmemiz gereken husus, merkez ile
yerel arasında vergi sorumluluğunun ideal bir prensibinin olmadığıdır. Verginin etkin ve adil
toplanması, hem ülke hem de yönetimler düzeyinde genel bir yaklaşım olarak ele alınabilir.
Yani vergi hangi düzeyde daha az maliyetle ve adil toplanabiliyorsa o düzeye sorumluluk
verilmelidir. Ancak bunun aynı zamanda ülkenin genel ekonomik yapısından ve idari kapasite
problemlerinden ayrı düşünülmesi imkânsızdır (Yılmaz ve ark, 2017).
Bugün gelinen noktada ülkemizdeki nüfusun % 93’ü belediye sınırları içerisinde, % 7’si
belediye sınırları dışında yaşamaktadır. Belediye sınırları içerisinde yaşayanların yaklaşık %
83’ü büyükşehir belediyesi, % 17’si ise diğer belediye sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı ise 2010 öncesi % 45’ler olan
seviyesinden % 77’ye çıkmıştır. Nüfusun çok büyük çoğunluğunun belediye sınırları içinde
yaşadığı dikkate alındığında, belediyelerin hizmet sorumluluklarını eksiksiz yerine
getirebilmeleri bakımından, sorumlulukları ile orantılı gelir kaynaklarına sahip olmaları büyük
önem arz etmektedir.
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Yerel yönetimlere görev ve sorumluluklar ile orantılı olarak kaynak sağlanması
konusunda yetki merkezi yönetimdedir. Anayasamıza göre vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerin kanun ile konulabileceği ve kanun yapma yetkisinin de merkezi yönetimde
olduğu dikkate alındığında, yerel yönetimlerin kaynak sağlama bakımından merkezi yönetime
bağlı oldukları açıktır.
Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinden
sonra gelirlerin görev ve sorumluluklara paralel gelir kaynaklarına sahip olması açısından mali
eşitlik kavramı önem kazanmaktadır.
Kutu: Dikey ve Yatay Eşitsizlikler
Yerel yönetimlerin harcamaları ile gelirlerinde mali eşitlik kavramı, yönetimler arası mali
ilişkilerde dikey eşitlik ve yatay eşitlik kavramını ifade eder. Merkezi yönetim kaynakları ile yerel
yönetim kaynakları arasında ortaya çıkan fark dikey eşitsizlik olup, farklı yönetim seviyelerindeki
yönetim birimlerinin harcama gereksinimleri ile gelirleri arasındaki dikey eşitsizliğin çözülmesi
gerekmektedir. Bu, daha alt seviyedeki yerel yönetimlerin kendilerine verilen görev ve sorumlulukları
yerine getirebilmeleri için gerekli kaynaklara sahip olmaları anlamına gelmektedir.
Yatay eşitsizlik ise benzer türdeki yerel yönetim birimlerinin harcama ihtiyaçları ile gelir
yaratma kapasitelerinin farklı olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır. Yatay eşitliğin sağlanması ise
gelir yaratma kapasitesi düşük olan yerel yönetimlere farklı kriterlere göre mali transfer yapılması
durumunda

giderilebilmektedir.

Yatay

eşitsizlik

sorununun

çözümünde

merkezi

yönetim

kaynaklarından gelir yaratma kapasitesi fazla olmayan yerel yönetimlere mali transfer sağlanması ve
merkezi yönetim kaynaklarının paylaşımında nüfus, gelişmişlik, hizmet alanı, hizmet gereksinimi,
hizmet sunulan yaşlı ve öğrenci nüfusu, öz gelir yaratma imkanı gibi ölçülerin kriter olarak dikkate
alınması rasyonel olacaktır.

Yerel yönetimlere sorumlu oldukları hizmetleri yerine getirebilmeleri açısından uygun
gelir kaynaklarının sağlanması yönetimler arası gelir kaynaklarının paylaşımı konusunu
gündeme getirmektedir (Bahl, 1999; Yılmaz ve ark, 2017).
Bu açıdan bakıldığında, yönetimler arası kaynak paylaşım sistemini literatürde yapılan
tartışmalar çerçevesinde;
1.- Belli gelirlerin yerel yönetimlere devredilmesi,
2.- Belli gelirlerin paylaşımı,
3.- Her yıl merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere transfer yapılması,
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4.- Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetlerin maliyetinin karşılanması,
şeklinde dört başlık altında değerlendirebiliriz.
Belirli gelirlerin yerel yönetimlere devredilmesi yönteminde genel olarak yerel
yüzeyde yönetilebilen bireysel gelirler üzerinden alınan gelir vergileri, mülkiyet üzerinden
alınan emlak ve motorlu taşıtlar vergileri, mal ve hizmetler üzerinden alınan katma değer vergisi
gibi kaynaklar yerel yönetimlere devredilmektedir. Yerel yönetimler kendilerine devredilen
vergilerin, vergi tabanının belirlenmesi, tahakkuku, takibi ve tahsilinde yetki sahibidirler.
Türkiye’de 2464 sayılı Belediye Vergileri Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
uyarınca yerel mahiyette bazı vergiler belediyelere devredilmiştir. Bu vergilerin tarh, tahakkuk
ve tahsil işlemleri belediyeler tarafından yürütülmektedir. Ancak vergi tabanının belirlenmesi,
matrah, oran veya maktu tutar, istisna ve muafiyetler merkezi yönetim tarafından çıkarılan ve
yukarıda adı geçen Kanunlarla belirlenmektedir. Belediyelere devredilen vergilerin idari
işlemlerini ve gelirlerini toplama yetkisi belediyelerde olmasına rağmen düzenleme yapma
yetkisi merkezi yönetimdedir. Merkezi yönetim vergi kanunlarında özellikle istisna ve
muafiyetler ile ilgili olarak yaptığı değişiklikler ile belediyelerin vergi tahsilat tutarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Örneğin emlak vergisi kanununa getirilen geçici veya sürekli bir istisna
düzenlemesi, belediyelerin vergi gelirlerini olumsuz olarak etkilemektedir.
Belediyelere bırakılan vergiler, her yerleşim yerinin mahalli gelişmişlik düzeyi
dolayısıyla vergi potansiyeli farklı olduğundan her belediye için aynı derecede etkili bir gelir
kaynağı olamamaktadır.
Belirli gelirlerin paylaşılması yönteminde vergiler merkezi yönetim tarafından tahsil
edilmekte ve daha sonra bazı vergilerin toplam hasılatı üzerinden yerel yönetimlere belli
kriterlere göre pay verilmektedir. Pay ayırma yöntemlerine bakıldığında; birisi “yer esası”,
diğeri “ülke esası” olmak üzere, yerel yönetimlere iki şekilde pay dağıtılır. Yer esasında, belirli
bir yerel yönetim biriminin bulunduğu yerleşim yerinde toplanan belirli vergilerin belli bir oranı
o yer yerel yönetim birimine ayrılır. Ülke esasında ise ülkenin her yerinde toplanılan belirli
vergilerin belli bir oranı dağıtım havuzuna alınmakta ve önceden belirlenen esaslara göre ilgili
yerel yönetim birimlerine dağıtılmaktadır.
5779 sayılı Kanun’a göre il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından,
vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır.
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Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay verilirken “ülke esası”, büyükşehir
belediyelerine pay verilirken ise “yer esası” dikkate alınmaktadır. Genel bütçe vergi
gelirlerinden büyükşehir belediyelerinin alacağı payın hesaplanmasında o ilde tahsil edilen
vergi gelirleri, diğer belediyelerin alacağı payın hesabında ise tüm ülkede tahsil edilen vergi
gelirlerinin tutarı dikkate alınmaktadır.
Her yıl merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere transfer yapılması
yönetiminde, yerel yönetimlere vergi ve diğer gelir kaynakları devredilmemekte, her yıl
merkezi yönetim bütçesine konulan ödenek yerel yönetim birimlerine ihtiyaçları oranında
dağıtılmaktadır. İhtiyaçların miktarı ise yerel yönetimlerin katkıları olmakla birlikte, merkezi
yönetim tarafından belirlenmektedir.
Türkiye’de belirli gelirlerin yerel yönetimlere bırakılması ve genel bütçe vergi
gelirlerinden yerel yönetimlere pay verilmesi dışında merkezi yönetim bütçesinden yerel
yönetimlere transfer yapılması yöntemi de uygulanmaktadır. 5779 sayılı Kanuna göre,
kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Hazine ve Maliye
Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere
denkleştirme ödeneği olarak konulur. Ayrıca yine aynı Kanuna göre Cumhurbaşkanı’na
belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla
belediyelere kaynak aktarabilmektedir. Belediyelere yardım ödeneği Strateji ve Bütçe
Başkanlığı bütçesinde yer alacak ve belediyelerin talebi üzerine bu ödenek Cumhurbaşkanı
tarafından uygun görülen belediyelere aktarılmaktadır.
Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetlerin maliyetinin karşılanması

(cost

reimbursment) ile merkezi yönetim belirli kamu hizmetlerini belirler ve yerel yönetimlerin bu
hizmetler için yapacakları harcamaları karşılamayı garanti eder. Merkezi yönetimin yerel
yönetimlerin yürütecekleri belirli kamu hizmetleri için yapılacak harcamaların ne kadarını
karşılayacağı, çoğunlukla önceden belirlenir. Bu uygulama, merkezi yönetime yerel yönetim
sektörüne tahsis edilen fonların miktarının belirlenmesi ve fonların nasıl kullanılacağı
konularında yetki verir (Bahl, 1999:7 aktaran Yılmaz ve ark., 2017).
Türkiye’de son dönemde büyük altyapı yatırımlarının (içmeuyu, ulaşım1 gibi) Bakanlıklar
tarafından üstlenilmesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığında olduğu gibi bazı

1

Ankara metrosu örneğinde olduğu gibi.

17

bakanlıkların bütçesine konulan ödeneklerle belediyelerin bazı sosyal hizmetlerine destek
verilmesi bu tür uygulamalara örnek verilebilir.
Tablo 3: Genel Yönetim Faiz Dışı Harcamaların Kurumsal Gelişimi
GSYH (%)
200020152004
2019

Artış (%)
(2015-19)/
(2000-04)

Yüzde Dağılım
200020152004
2019

Faiz Dışı Harcamalar

24,8

33,7

35,9

100,0

100,0

Merkezi Yönetim

12,1

17,0

40,8

48,6

50,4

Sosyal Güvenlik Kur.

7,3

10,4

42,1

29,4

30,7

Yerel Yönetimler

3,0

3,9

29,4

12,2

11,6

Döner Sermayeler

1,5

1,8

23,4

5,9

5,3

Bütçe Dışı Fonlar

1,0

0,7

-33,1

3,9

1,9

Kaynak: Yılmaz ve ark., 2017

Genel yönetim harcamaları içindeki yerel yönetimlerin payı ise bu dönem boyunca
yüzde 8-11 arasında değişmiştir. Artış eğilimi özellikle son altı yıl içinde hızlanmış ve toplam
genel yönetim faiz dışı harcamaları içinde yerel yönetimlerin payı yüzde 12’lere ulaşmıştır.
Yerel yönetimlerin faiz giderleri ayıklanmış genel yönetim harcamaları içindeki payı yüzde 1112 arasında dönem boyunca değişmiştir. Gelinen noktada yerel yönetimler GSYİH oran olarak
yüzde 4 civarında bir kaynağı harcamaya çeviren, toplam faiz dışı giderlerin ise yüzde 12’sine
yakın orandaki payı kullanan kurumlar haline gelmiştir. Gelir yönlü baktığımızda ise bu oranlar
% 3-3,5 arasında değişmektedir.
Tablo 4: Genel Yönetim Gelir ve Harcamaları İçinde Belediyelerin Payı (2014-2019)

Toplam Genel Yönetim Gelirleri
Belediye Öz Gelirleri
Top. Gel. Payı (%)

2014
691,227
28,190
4.08

2015
799,252
29,628
3.71

Milyon TL
2016
2017
2018
2019
904,305 1,028,170 1,238,510 1,429,902
34,117
41,677
44,714
44,893
3.77
4.05
3.61
3.14

Toplam Genel Yön. Harc.
Belediye Harcamaları
Top. Harc. Payı (%)

701,867
63,266
9.01

801,532
73,757
9.20

940,469 1,085,493 1,327,133 1,561,252
91,270
112,048
132,005
123,350
9.70
10.32
9.95
7.90

Belediyeler açısından baktığımızda izleyen tabloda gösterildiği gibi 2014-2018
döneminde belediyelerin harcamaları toplam kamu harcamaları içinde %9-10 arasında
değişirken Gelir yönlü baktığımızda ise bu oranlar merkez payları ve bütçe transferleri
ayıklandığı için %3,7-4,1 aralığına düşmektedir. Bunun anlamı kamunun yapmış olduğu
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harcamaların son dönemde %10’unu belediyeler yaparken bu pay gelirde öz gelir
performansının düşük olması nedeniyle % 42 ler seviyesine düşmektedir.

3. Türkiye’de Belediye Gelirlerinin Analizi
Türkiye’de mevcut yasal çerçeve ve uygulamalara bakıldığında, belediye gelirleri üç
ana gruba ayrılarak incelenebilir. Bunlar; belli gelirlerin aktarımı ile faaliyet gelirlerinden
oluşan öz gelirleri; vergi gelirlerinin ülke ve yer esasına göre paylaşımı esasına dayanan
merkezle vergi gelirleri paylaşımı; ve merkezi yönetim bütçesi ağırlıklı olmak üzere bütçe
transferleri şeklinde sıralanabilir.
Tablo 5: Belediyelerin Gelir Yapısı
A-Yerel(Öz) Gelirler

B- Transfer Gelirleri

1-Kanunla yerel yönetimlere verilen vergi, resim, 1- Merkezi yönetim genel
harç ve katılma payları
gelirlerinden alınan paylar
2-Taşınır ve taşınmaz malların yönetim gelirleri
3-Hizmet karşılığı alınan ücretler
4- Faiz ve ceza gelirleri

bütçe

vergi

2- Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen
ödenekten alınan transferler2
3- Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak
bütçe aktarmaları

5-Alınan bağışlar
6- Her türlü girişim, iştirak ve faaliyet karşılığı
sağlanan gelirler
7- Diğer gelirler

Kaynak: Yılmaz ve ark., 2017
3.1. Öz Gelirler
Belediyelerin birincil anlamda öz gelirleri kendilerinin tahakkuk ve tahsil etme yetkileri
bulunan vergi, harç ve katılma paylarından oluşmaktadır. Bunun dışında yerel yönetimlerin
menkul ve gayrimenkul gelirleri, işletme ve faaliyet gelirleri, özel kişi ve kuruluşlarca yapılan
bağışlar ve cezalar gibi ikincil nitelikteki gelirleri de bulunmaktadır.

2

Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan bu tür transferin miktarı, dağıtım zamanı ve paylaşım esasları 5779 sayılı
Kanunu’nun 6’ncı maddesinde önceden belirlenerek objektif bir şekilde dağıtım yapılması öngörülmüştür.
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Tablo 6: Belediyelerin Öz Gelir Kaynakları
Belediye Gelirleri
Gelir Türü
Gelirin Niteliği

Vergiler

Harçlar
Öz Gelirler

Harcamalara
Katılma Payı

Ücret
Diğer paylar

İlan Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
Haberleşme Vergisi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Yangın Sigorta Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
İşgal Harcı, Tellallık Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
Kaynak Suları Harcı
Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Bina İnşaat Harcı
Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile İlgili Harçlar
İşyeri Açma İzin Harcı, Sağlık Belgesi Harcı
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
Yol Harcamalarına Katılma Payı
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Harç ve Katılma Payı konusu olmayan ve
ilgilisinin isteğine bağlı olarak ifa edilecek
hizmetler için belediye meclisince belirlenecek
tarife uyarınca
Müze Giriş Ücretleri Payı
Maden Payı

Bu bölümde sırasıyla belediyelerin öz gelirleri belediye gelirleri kanunu ve emlak
vergisi kanunu olmak üzere mevzuat ve uygulama sonuçları itibarıyla ele alınacak ve
değerlendirilecektir. Belediyelerin öz gelirlerini birinci ve ikincil öz gelirler olarak
sınıflandırmak mümkündür. Belediyelerin birincil öz gelirleri Belediye Gelirleri Kanunu ile
Emlak Vergisi Kanununda yer alan vergi, harç ve harcamalara katılım paylarıdır. Bu gelirlerin
özelliği sürekliliği olmasıdır. Belediyelerin bütçelerini yaparken sürekliliği olan gelirlere
özellikle ihtiyaçları vardır. İkincil öz gelirler ise sermaye gelirleri, kira gelirleri, para cezaları
gibi belediyelerin yarattığı ancak sürekliliği olmayan ve öngörülemeyen gelirlerdir.
Belediyelerin birincil mahiyetteki öz gelirleri 2464 sayılı Kanunda yer alan vergi ve
harçlar ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yer alan emlak vergisidir. Yönetimler arası
gelir paylaşım modelinde bu kanunlarda yer alan vergi ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsil
yetkisi kanunda öngörülen sınırlar çerçevesinde belediyelere bırakılmıştır.
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Söz konusu vergi ve harçların tahsil yetkisi belediyelere bırakılmakla birlikte vergi ve
harçların mükellefinin tespiti, vergi oranı veya maktu tutarı, muafiyet ve istisnalar merkezi
yönetim tarafından tespit edilmektedir. Anayasada yer alan “vergi, harç ve benzeri mali
yükümlülükler kanun ile düzenlenir” hükmü gereği belediyelerin tahsil yetkisine bırakılan
vergi ve harçların düzenlenmesi konusunda belediyelerin hiçbir yetkisi bulunmamaktadır.
Belediyelerin en önemli öz gelirleri arasında yer alan vergilerin 2014-2018 yılları
arasında tahsil edilen tutarları ile söz konusu vergi gelirlerinin toplam tutarının belediyelerin
toplam gelirleri içindeki payı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 7: Vergi Gelirlerinin Toplam Gelirler İçindeki Payı (Milyon TL)
2014

2015

2016

2017

2018

Çevre Temizlik Vergisi

361,58

395,04

474,43

465,27

541,28

İlan ve Reklam Vergisi

291,02

345,43

423,55

445,46

480,92

38,70

40,84

39,51

43,15

51,83

1.131,76

1.306,71

1.176,53

1.265,48

1.592,18

163,76

187,99

208,68

244,06

268,76

27,86

31,14

31,86

35,94

39,39

Emlak Vergisi

4.991,51

5.880,30

6.727,01

6.807,33

8.700,77

Harçlar

2.261,50

2.633,27

3.122,19

3.885,76

2.784,27

Toplam Vergi Gelirleri

9.267,69

10.820,72

12.203,76

13.192,45

14.459,40

62.587,12

72.270,38

81.798,90

97.809,28

111.670,47

14,80

14,97

14,91

13,48

13,10

0,45

0,46

0,47

0,42

0,39

Haberleşme Vergisi
Elektrik ve Havagazı Vergisi
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortası Vergisi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirlerinin Toplam Gelirler
İçindeki Payı (%)
Vergi Gelirlerinin
Oranı (%)

GSYH’ya

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere belediyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan vergi ve harç gelirlerinin toplam
gelirlerine oranı %13-15 seviyesindedir. 2014-2016 yılları arasında %15 civarında olan oran
2019 yılı itibariyle %13,6’ya gerilemiş durumdadır. Bununla birlikte vergi gelirlerinin reel
olarak düşüşü daha çarpıcı bir şekilde görülmektedir. 2019 sonu itibarıyla vergi gelirlerinin
GSYH’ya oranı % 0,36’ya kadar gerilemiştir. Bu durum bize belediyelerin toplam
gelirlerindeki artış oranı kadar birincil nitelikteki öz gelirlerini artıramadıklarını ifade
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etmektedir. Nitekim izleyen grafik reel olarak belediye gelirleri düşerken öz gelirlerin bu
düşmeden daha hızlı oranda gerilediğini göstermektedir.
Grafik 1: Vergi Gelirlerinin Gelişimi (2014-2018)
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Vergi türleri itibariyle toplam vergi gelirlerinin dağılımını gösteren grafik aşağıdaki
gibidir.
Grafik 2: Vergi ve Harç Gelirlerinin Dağılımı (2018)
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Grafikten de görüleceği üzere belediyelerin vergi gelirleri içinde emlak vergisinin
önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Belediyelere ait vergi gelirlerinin yaklaşık % 60’ı emlak
vergisinden oluşmaktadır. Elektrik havagazı tüketim vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki
payı yaklaşık % 11 seviyesindedir. Belediye Gelirleri Kanununda yer alan 16 adet farklı harç
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çeşidinden elde edilen toplam gelir ise vergi gelirlerinin % 19’unu oluşturmaktadır.
Belediyelerin tahsil ettikleri vergilerin yaklaşık %90’lık kısmı vergi ve harçlardan
kaynaklanmaktadır. Diğer beş vergi türünün toplam vergi gelirleri içindeki payı sadece %10
seviyesindedir.
Belediyelerin vergi gelirlerinin toplam gelirlerine oranının %10-11 seviyelerinde
olması, belediyelere tahsis edilen vergilerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda
belediyelere bırakılan vergiler içinde emlak vergisi dışındaki vergilerin oldukça verimsiz, gelir
getirme kapasitesinin sınırlı veya hiç olmadığını da yukarıdaki grafik açıkça ortaya
koymaktadır.
Emlak vergisi, servet üzerinden alınan vergiler içinde en eski ve hemen hemen de her
ülkede uygulanan, kişilerin vergi ödeme gücü göstergesi olan bina ve arazi gibi taşınmaz servet
unsurlarını vergilendiren bir niteliğe sahiptir. Emlak vergisi tüm dünyada yerel yönetimlerin en
önemli gelir kaynaklarından biridir. Ükemizde ise emlak vergisinin tüm belediye gelirleri
içindeki payı yaklaşık %8’dir. Belediye gelirleri içinde emlak vergisinin payının örnek ülkelere
göre düşük olmasının bazı nedenleri vardır. Öncelikle emlak vergisinin matrahı olan vergi
değeri, rayiç değerin altında kalmaktadır. İkinci önemli sebep ise emlak vergisi kanununda yer
alan muafiyetlerin kapsamının genişliğidir. Bunun yanı sıra bazı konutlarda emlak vergisi
oranının % 0’a indirilmesi de belediyelerin en önemli gelir kaynağı olması gereken emlak
vergisi tahsilat tutarının oldukça düşürmektedir.
Belediyelere ait vergi ve harçlar ile genel bütçe gelirlerinden belediyelere ayrılan paylar
dışında kalan tüm belediye gelirleri ikincil öz gelir olarak sınıflandırılabilir. Bu gelirler teşebbüs
ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, sermaye gelirleri, faizler, cezalar ve
alacaklardan tahsilatlardan oluşmaktadır. Bu gelirlerin birincil öz gelirlerden farkı düzenli gelir
getiren kaynaklar olmaması, dönemsel olarak ciddi dalgalanmalar gösterebilmesidir.
Belediyelerin ikincil öz gelir kaynaklarından elde ettikleri gelirler ve bu gelirlerin
toplam gelirler içindeki payı izleyen tabloda yer almaktadır.
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Tablo 8: İkincil Öz kaynaklardan Elde Edilen Gelirler ve Toplam Gelirler İçindeki Payı
(Milyon TL)
Teşebbüs
Gelirleri

2014
ve

Mülkiyet

2015

2016

2017

2018

6.735,74

7.470,50

8.421,98

11.579,64

11.631,31

Alınan Bağış ve Yardımlar

1.175,53

1.540,19

1.714,98

2.054,81

2.025,39

Faizler ve Cezalar

2.815,52

2.990,48

3.448,65

4.007,10

4.171,26

Sermaye Gelirleri

3.447,48

4.906,80

5.837,40

7.873,66

10.354,73

Alacaklardan Tahsilat

3.255,10

159,11

709,21

340,13

471,40

17.429,37

17.067,08

20.132,22

25.855,34

28.654,09

62.587,12

72.270,38

81.798,90

97.809,28

111.670,47

27,85

23,62

24,61

26,43

25,66

Belediye
İkincil
Gelirlerinin Toplamı

Öz

Toplam Gelirler
İkincil Öz Gelirlerin Toplam
Gelire Oranı (%)

Tablodan da görüleceği üzere belediyelerin ikincil mahiyetteki öz gelirlerinin toplam
gelirler içindeki payı %23-27 arasında oluşmaktadır. Belediyelerin toplam gelirleri içindeki
vergi ve harç gelirlerinin oranı %13-15 arasında seyrederken, ikincil mahiyetteki öz gelirlerinin
%23-27 arasında oluşması, belediyelerin vergi ve harç gelirlerinin yetersiz olması nedeniyle bu
idarelerin gelir yaratmak amacıyla daha çok ticari faaliyetlere girişmesi ve mülkiyetindeki
taşınır ve taşınmaz malları elden çıkarma veya işletme yoluna gittiklerini bize göstermektedir.
Belediyelerin toplam öz gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik 3: Toplam Öz Gelirlerin Yüzde Dağılımı (2019)
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Belediyelerin öz gelirlerinin dağılımına bakıldığında, öz gelirlerin %39’ünün vergi ve
harç gelirlerinden, %27’sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, %22’sinin ise sermaye
nitelikli gelirlerinden oluştuğu görülmektedir.
Sermaye gelirlerinin belediye gelirleri içindeki oransal olarak yüksek olması da dikkati
çekmektedir. Belediyeler kamu hizmetinde kullanmadıkları taşınır ve taşınmazları satarak gelir
elde etmektedirler. Tablodan da görüleceği üzere belediyelerin sermaye gelirlerinin toplam
gelirleri içindeki payı her yıl yükselmektedir. Belediyelerin bütçelerinin sürekli açık vermesi
nedeniyle sahibi oldukları taşınmazları satarak bütçelerindeki gelir-gider dengesini sağlamaya
çalıştıkları

anlaşılmaktadır.

Ancak

belediyelerin

kamu

hizmetinde

kullanmadıkları

taşınmazların sayısı sınırlı olduğundan, bu yöntemle sürekli gelir elde edilmesi mümkün
değildir.
Türkiye’de belediyelerin konsolide tablosuna baktığımızda, reel olarak gelirlerin azalış
eğilimi de olduğu, bu azalışın öz gelirlerde daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Toplam
gelirler içinde geniş anlamda öz gelirlerin toplam gelirler içindeki payı dönem boyunca %
40’lara kadar düşmüştür.
Tablo 9: Belediyelerin Gelirleri ve Dağılımının Gelişimi (2014-2018)

Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Dışı
Gelirler
Merkez Vergi Pay
Toplam
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Dışı
Gelirler
Merkez Vergi Pay
Toplam
Vergi Gelirleri
Vergi Dışı Dışı
Gelirler
Merkez Vergi Pay
Toplam

2014
9,282

2015
10,837

2016
12,223

2017
13,214

2018
14,485

2019
15,694

18,791
42,642
72,270
% Dağılım
14.8
15.0

21,895
47,682
81,799

28,463
56,132
97,809

30,229
66,219
110,933

29,199
70,591
115,484

14.9

13.5

13.1

13.6

30.2
26.0
55.0
59.0
100.0
100.0
GSYH'ya Oran
0.45
0.46

26.8
58.3
100.0

29.1
57.4
100.0

27.2
59.7
100.0

25.3
61.1
100.0

0.47

0.42

0.39

0.36

0.84
1.83
3.14

0.91
1.79
3.12

0.80
1.76
2.95

0.68
1.63
2.67

18,909
34,397
62,587

0.92
1.68
3.06

0.80
1.82
3.09

Belediyelerin toplam gelirlerinin reel olarak 2016 ve 2017 yılında artış gösterdiği ancak
2018 yılında 2014 yılından daha düşük bir seviyeye geldiği görülmektedir. Belediye gelirlerinin
25

yapısında fazla bir değişiklik olmamakla beraber vergi gelirlerinin azalma eğiliminde olduğu
görülmektedir. Vergi gelirlerinin azalma eğilimi merkezi vergi tahsilatlarından yapılan
transferlerin artışı ile dengelenmektedir. Belediye türlerine göre 2018 yılı toplam belediye
gelirlerin yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 10: Toplam Belediye Gelirlerinin Vergi, Vergi Dışı Gelirler ve Merkez Payı Olmak
Üzere Belediye Türleri İtibariyle Yüzde Dağılımı (2018)
Vergi Geliri
Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri

1,23%
29,81%
9,40%
9,42%
9,11%

Vergi Dışı Gelir Merkezi Y. Vergi Payı
25,22%
29,01%
33,28%
33,29%
29,15%

73,55%
41,18%
57,33%
57,29%
61,74%

Tablo 10’dan da görüleceği üzere büyükşehir belediyelerinin toplam gelirleri içinde %
73,55 oranı genel bütçe vergi gelirlerinden alınan pay oluşturmaktadır. Bu oran 6360 sonrası
büyükşehir olan belediyelerde % 80’i aşmaktadır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yer alan vergi ve harçlar esas olarak büyükşehir
belediyeleri dışında kalan belediyelerin gelirleridir. Büyükşehir belediyeleri bazı vergilerden
belli oranlarda pay alması durumu değiştirmemektedir. Büyükşehir belediyelerinin toplam
gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı sadece % 1,23’tür. Büyükşehir belediyelerinin toplam
gelirleri içinde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın yüksek olmasının bir diğer nedeni
de büyükşehir ilçe belediyeleri için hesaplanan payın %30’unu da ayrıca almalarıdır. Toplam
gelirleri içinde vergi gelirleri en yüksek paya sahip belediyeler büyükşehir ilçe belediyeleridir.
Bunun en önemli nedeni vergi gelirleri içinde önemli yer tutan emlak vergisinin ilçe
belediyeleri tarafından tahsil edilmesidir. İl, ilçe ve belde belediyelerinin vergi gelirlerinin
toplam gelirleri içindeki payı %10 civarındadır. Bu durum bize belediyelerin vergi gelirlerinin
sorumluluk alanlarındaki hizmetleri yerine getirmek için oldukça yetersiz kaldığını
göstermektedir.
3.1.1. Belediye Gelirleri Kanunu’na Yer Alan Gelirler
1981 yılında yürürlüğe giren 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belediyelerin
öz gelirlerinden belediye vergileri, harçlar, harcamalara katılma payları, ücrete tabi işler, müze
girişlerinden alınacak paylar ve madenlerden alınacak paylar konularında düzenlemeler
yapılmıştır.
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2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediye vergilerinden Haberleşme
Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi ile Yangın Sigortası Vergisi nispi, diğer vergiler maktu
olarak hesaplanmaktadır. Harçlar ise maktu olarak belirlenmiş olup bunun tek istisnası tellallık
harcıdır. Maktu olarak alınan vergi ve harçlar için kanunda alt ve üst limitler belirlenmiş olup,
Cumhurbaşkanı, Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini
belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit etmektedir.
Tablo 11: Belediye Vergi ve Harçlarının Hesaplanma Şekli, Oranlar ve Tutarlar
Gelirin Türü

Hesaplama Oran
Şekli
veya Miktar

BELEDİYE VERGİLERİ
İlan ve Reklam Vergisi

Maktu

Eğlence Vergisi

Nisbi

Eğlence Vergisi
Haberleşme Vergisi

Maktu
Nisbi

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Nisbi

Yangın Sigorta Vergisi

Nisbi

Çevre Temizlik Vergisi

Maktu

BELEDİYE HARÇLARI
İşgal Harcı
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı

Maktu
Maktu

Kaynak Suları Harcı

Maktu

Tellallık Harcı
Nispi
Hayvan Kesimi Muay. ve Den. Harcı
Maktu
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Maktu
Bina İnşaat Harcı
Maktu
Kayıt ve Suret Harcı
Maktu
İmar İle İlgili Harçlar
a- Parselasyon Harcı
Maktu
b- İfraz ve Tevhit Harcı
Maktu
c- Plan ve Proje Tasdik Harcı
Maktu
d- Yapı Kullanma İzni Harcı
Maktu
e- Zemin Açma İzni ve Toprak Haf.Harcı Maktu
İşyeri Açma ve İzin Harcı
Maktu
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
Maktu
Sağlık Belgesi Harcı
Maktu

0,01 Krş ile 150- TL
%5-%50 (Biletle girilmesi mecburi olmayan
yerlerde günlük 5 ile 100TL arasında)
5-100 TL
%1
İmal, taşıma, yükleme vb yerlerde %1, bunlar
dışında %5
% 10
Konutlarda M3 su tüketim başına büyükşehirler 15Krş, diğerlerinde 12-Krş. Diğer bina gruplarına
göre yıllık 12-TL ile 560-TL arasında.
Büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanır.
0,25 Krş ile 5 TL arasında
20-TL ile 800-TL arasında
Litre veya kap başına 0,005-Krş ile 0,03- Krş
arasında
%2, 100-TL'yi aşan kısım için %1
Hayvan başına 1-TL ile 7,5-TL
0,50-Krş ile 30-TL arasında
M2 başına 0,5-Krş ile 15-TL arasında.
0,25-Krş- 12-TL arasında
0,05-Krş- 0,15-Krş arasında
0,05-Krş- 0,15-Krş arasında
0,05-Krş- 0,15-Krş arasında
0,05-Krş- 0,15-Krş arasında
0,05-Krş- 1,50-TL arasında
0,10-Krş ile 1-TL arasında
5-15-TL arasında
1-3- TL arasında

Kaynak: Yılmaz ve ark, 2017’den yararlanılarak hazırlanmıştır
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Tarifede en az ve en çok tutarlar arasında daha önce belediye meclislerince belirleme
yapılırken, Anayasa Mahkemesi’nin 19.12.2012 tarih ve 2011/175 sayılı iptal kararı sonrası
yapılan düzenleme gereğince 19/05/2013 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulunca yeni hükümet
sisteminde ise Cumhurbaşkanlığı’nca belirleme yapılacaktır. Kanun’un 96’ncı maddesi
gereğince, Cumhurbaşkanı bu Kanun’da en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların
tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit edecektir.
Ancak öncesinde Bakanlar Kurulu, sonrasında ise Cumhurbaşkanı, bu konuda henüz bir
düzenleme yapmamıştır. Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar;
6527 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 7’nci madde
yürürlükte olacaktır. Bu madde uyarınca 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince
belirlenmiş olan tarifenin uygulanmasına devam edilecektir. Cumhurbaşkanı (öncesinde
Bakanlar Kurulu) tarafından maktu vergi ve harçlara ilişkin herhangi bir belirleme
yapılmadığından 2013 yılında belirlenen tarifenin uygulanmasına devam edilmektedir. Bu
durum ise başlangıç seviyesi zaten düşük olarak belirlenmiş olan vergi ve harç tutarlarının
zaman içinde değerinin enflasyonla birlikte iyice azalmasına ve belediye gelirlerinin reel olarak
belirgin bir biçimde aşınmasına neden olmaktadır. 2013 yılından 2020 ortasına kadar olan
dönemde tüketici fiyatların kümülatif olarak yaklaşık % 115 (üretici fiyatlarında bu oran % 130
seviyesindedir) oranında arttığı dikkate alındığında, maktu tutarların aslında mali olarak
etkisinin oldukça düştüğü görülmektedir.
2464 sayılı kanun uygulaması sonucunda elde edilen gelirler toplam bütçe gelirleri
içinde 2014-2018 döneminde %7’ler seviyesinde bir paya sahiptir. Bu pay 2018 yılında
%5,5’ler seviyesinde düşmüştür. Toplam harcamalara olan oranındaki düşme ise izleyen
grafikte görüleceği üzere daha çarpıcıdır. Bu düşmeye ilişkin huşular içinde yer alan tahsilat
sorunu A.1.1.7 faaliyeti kapsamında belediyelerin alacak tahsilatlarının ele alındığı
karşılaştırmalı değerlendirme raporunda değerlendirilmiştir.
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Grafik 4: 2464 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Belediye Gelirlerinin Toplam Gelir ve
Harcamalara Oranın Gelişimi (2014-2018)
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Belediye grupları ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2011/1 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu Genel Tebliğ ile belirlenmiştir. Tebliğ’e göre belediyeler nüfuslarına göre 5
ayrı gruba ayrılmıştır. Nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre, belediyeler
aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:
✓ Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,
✓ Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı
da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,
✓ Nüfusu 20.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 3. grup,
✓ Nüfusu 5.001 - 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,
✓ Nüfusu 5.000’ den aşağı olan belediyeler ise 5. grup.
Ayrıca, "Ticari ve/veya turistik yönden önem arz eden belediyeler" ile "il/ilçe merkezi
olan belediyeler" mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.
İzleyen alt bölümlerde belediye gelirleri kanununda yer alan gelir kalemleri sırasıyla ele
alınmaktadır.
3.1.1.1. İlan ve Reklam Vergisi
Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar verginin
konusuna girmektedir. Buna yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar da dâhildir. Dolayısıyla
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belediye teşkilatı olan kasabalarda ya da mücavir alan sınırları içinde kalan köylerde yapılan
ilan ve reklamlar da ilan ve reklam vergisine tâbidir. Belediye sınırları ile mücavir alanlar
dışında yapılan ilan ve reklamlar ise verginin konusuna girmemektedir.
İlan ve reklam vergisinde, vergiyi doğuran olay için ilan ve reklamın belediye ve
mücavir alan sınırları içinde yapılması yeterlidir. İlan ve reklamı yapan işyerinin belediyeden
işyeri açma izni alıp almamasının bir önemi yoktur.
“Her türlü ilan ve reklam” teriminden ne anlaşılması gerektiği, verginin tarifesinin
belirlendiği 15’inci maddeye bakarak çıkarılabilir.3
✓ Çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamlar,
✓ Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlar,
✓ Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve
reklamlar,
✓ Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar,
✓ Broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar, afişler ve benzerleri
ilan ve reklam vergisinin konusuna girmektedir.
İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dâhil
olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan
ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara
ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.
İlan ve Reklam Vergisi için uygulanacak en az ve en çok miktarları gösterilen tarife ve
nispetler Kanun’un 15’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Ahmet OZANSOY, “Türk Telekom İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Mı?”, İdari ve Mali Mevzuat, Ağustos
2013, Sayı 155, s. 35
3
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Tablo 12: İlan ve Reklam Vergisinin Kanuni Hadleri
Vergi Tutarı (TL)
En az
En çok
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca
20
çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi
tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık
olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve
8
reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların
2
cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla
yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden
haftalık olarak
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare
30
için yıllık olarak
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
0,01
cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve
0,02
benzerlerinin beherinin metrekaresinden

100

40
10

150
0,25
0,50

2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, Kanuni hadler arasında belediye
meclislerince 2014 yılında belirlenen ilan ve reklam vergisi tutarları, her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların,
virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili
tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz.
Vergiye tâbi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan
veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından ilgili belediyeye verilecek bir
beyanname ile vergi tarh ve tahakkuk ettirilir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa
edenler tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın
yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve
tahakkuk ettirilir. Beyan. nameler ilan ve reklamların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir
edildiği mahallin belediyesine verilir. İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde
ödenir.
5216 sayılı Kanun’un 23’ünci maddesinin (f) bendi ile büyükşehir belediyesinin yetki
alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bunlara cephesi bulunan binalar üzerindeki
her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerini tahsil yetkisi
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büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan,
bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan binalar üzerinde bulunan her türlü ilan ve reklama
ait vergilerin, söz konusu binaların sokaklara cephesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın
büyükşehir belediyesine ödenmesi gerekmektedir.4
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile
bunlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergilerinin büyükşehir
belediyelerine ait olması ve hangi cadde ve bulvarların da büyükşehir yetki alanında olacağına
büyükşehir belediyelerince karar verilmesi nedeniyle, ekonomik potansiyelin geliştiği ilçe
belediyeleri yetki alanında bulunan sokaklar büyükşehir belediyesince hemen kendi yetki
alanına alınarak ilçe belediyeleri ilan ve reklam vergisi gelirinden mahrum edilmektedir. Esasen
büyükşehir belediyelerinin kendi yetki alanlarındaki cadde ve sokaklardan ilan ve reklam
vergisi toplaması yerine, bu yetkinin ilçe belediyelerinde olması, buna karşılık her ilçe
belediyesinin topladığı ilan ve reklam vergisinden belirli oranda büyükşehir belediyesine pay
vermesi daha efektif bir yöntemdir.
5216 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, 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 büyükşehir belediyesinin gelirleri
arasında sayıldığından, bu alanlarda yer alan her türlü ilan ve reklama ilişkin vergi büyükşehir
belediyesi tarafından tahsil edilecektir.
Tablo 13: İlan ve Reklam Vergisini Toplam Gelirler ve Vergi Gelirleri İçindeki Payının
Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
İlan ve Reklam Vergisi
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587
72.270
81.799
97.809 111.670
115.484
9.282
10.837
12.223
13.214
14.481
15.694
291
345
423
446
481
442
% Dağılım
0,46
0,48
0,52
0,46
0,43
0,38
3,14
3,19
3,46
3,37
3,32
2,81

İlan ve reklam vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı %3, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,5 civarındadır. İzleyen grafikten de görüleceği üzere tahsil edilen
4

Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04/05/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-2[122012-13]-525 sayılı özelgesi.
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ilan ve reklam vergisinin %51’i büyükşehir belediyeleri, %36’sı ise büyükşehir ilçe
belediyelerinden gelmektedir. İlan ve reklam vergisinin konusunun ekonomik faaliyetlerle
(işyeri sayısı, ilan ve reklam alanı sayısı v.b) doğrudan ilgili olması, ekonomik olarak gelişmiş
ve nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerde kurulan büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe
belediyelerinin ilan ve reklam vergisinin önemli bir kısmını tahsil etmeleri sonucunu
doğurmaktadır.
Grafik 5: İlan ve Reklam Vergisi Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)

4.39%

0.57%

7.76%
Büyükşehir Belediyesi
51.20%
36.09%

Büyükşehir İlçe Belediyesi
İl Belediyesi
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi

2464 sayılı Kanunun yayınlandığı tarihten sonra ilan ve reklam konusunda teknolojiye
de bağlı olarak ciddi değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. TRT tarafından yayımlanan ve
yapılan ilan ve reklamlar Kanuna göre istisna kapsamındadır. Ancak kanunun yayınlandığı
tarihte ülkemizde özel televizyon kanalları mevcut değildi. TRT dışındaki özel kanalların
yayınladığı ilan ve reklamların verginin konusuna girip girmediği tartışma konusu olmuştur.
Danıştay vermiş olduğu bir kararda özel televizyon kanalları tarafından yayınlanan reklamların
da istisna kapsamında olduğunu belirtmiştir. Günümüzde reklamlar yoğun olarak televizyon
kanallarında yer almaktadır. Özel televizyon kanallarının yayınladığı reklamların vergi dışı
bırakılması belediyelerin ilan ve reklam vergisinden elde edebilecekleri geliri oldukça
sınırlamaktadır.
Benzer bir durum PTT işletmesine sağlanan muafiyette de yaşanmaktadır. Bilindiği
üzere PTT özelleştirilmiş ve telefon hizmeti Türk Telekom A.Ş. adında özel bir şirkete
devredilmiştir. PTT varlığını sürdürmeye devam ettiğinden Türk Telekom A.Ş.’nin ilan ve
reklam vergisi açısından herhangi bir muafiyeti bulunmamaktadır. Buna rağmen, mahkemeler
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tarafından verilen tartışmalı kararlarla şu an özel bir anonim şirket olan Türk Telekom ilan ve
reklam vergisinden muaf tutulmaktadır. Türkiye’nin her tarafındaki belediyelerin, bu
muafiyet sebebiyle büyük gelir kaybı oluşmaktadır.
Uygulamada yaşanan sorunlardan birisi de birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve
reklamların durumudur. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan el ilanlarından maktu tutarda ilan ve
reklam vergisi alınmaktadır. El broşürlerinin dağıtım işinin mükellefçe yapılması durumunda
el broşürlerinin dağıtımından önce hesaplanan vergi ilgili belediyeye ödenmek zorundadır. Bu
durumda birden fazla belediye sınırları dahilinde dağıtılacak olan broşürlerin vergisi mükellefin
iş ve muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği iş merkezinin bulunduğu yer belediyesine
ödenmesi gerekmektedir. İlan ve reklam faaliyeti birden fazla belediyenin yetki alanında
yapılmasına rağmen vergi mükellefin bağlı olduğu belediye tarafından tahsil edilmektedir.
İlan ve reklam vergisinde en büyük gelir kaybı alanı, tarifenin 5 ve 6 numaralı sırasında
belirtilen ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerleri ile mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişlerdir. Özellikle el ilanı
mahiyetinde bastırılarak posta kutularına, dükkân kapılarına, işyerlerinin girişlerine vs.
bırakılan ilanlar için hemen hiç ilan ve reklam vergisi ödenmemekte, belediyeler tarafından da
bu alan büyük ölçüde kavranamamaktadır. Mevzuat gereği bu tür broşürler üzerinde hangi
matbaada kaç adet basıldığı bilgisinin yer alması ve üzerine damga konulmak suretiyle ilan
reklam vergisinin ödenmesi gerektiği halde bu kurala uyulmamakta, belediyelerde saha
ekiplerinin yetersizliği nedeniyle dağıtılan el ilanı ve broşürleri vergileyememektedir. Öte
yandan tüm sahada bu kontrolü yapmak fiilen gerçekten çok zordur. Bu nedenle basım
aşamasında kavranması gereklidir.
İlan ve reklam vergisi uygulamasındaki sorunlardan birisi de organize sanayi
bölgelerindeki iş yerlerinin durumudur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci
maddesinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulukların bu Kanun kapsamı dışında
olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca 4562 sayılı Kanunun “Gelirler” başlıklı 12’nci maddesinde
ilan ve reklam gelirleri organize sanayi bölgelerinin gelirleri arasında gösterilmiştir. Danıştay’ın
17/10/2019 tarih ve 2019/4849 sayılı Kararında da organize sanayi bölgelerinde bulunan iş
yerlerinden belediyelerin ilan ve reklam vergisi alma yetkisinin bulunmadığı karara
bağlanmıştır. 4562 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde organize sanayi bölgelerinin gelirleri
arasında ilan ve reklam gelirleri sayılmışsa da, söz konusu maddede “gelir” kavramına vurgu
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yapılmış, vergiden söz edilmemiştir. Kanunda da ayrıca ilan ve reklam vergisinin organize
sanayi bölgesi tarafından tahsil edileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu 2464 sayılı Kanunda düzenleme yapılmak suretiyle çözülmeli ve verginin tahsil yetkisinin
kime ait olduğu açıkça ifade edilmelidir.
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapma
ve bunların bakım onarımı ile bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin ilan ve reklam
faaliyetlerini düzenleme yetkisi büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanında girmektedir.
Söz konusu sorumluluğa paralel olarak, 5216 sayılı Kanun’un 23’ünci maddesinin (f) bendi ile
büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bunlara
cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve
bakım ücretlerini tahsil yetkisi büyükşehir belediyelerine verilmiştir.
Burada bir cephesi anayola, meydana veya bulvara diğer cephe veya cepheleri sokağa
bakan binaların durumu özellik arz etmektedir. Uygulamada bu tür binalardan alınacak ilan ve
reklam vergisinin büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesi arasında ihtilaf konusu olduğu
görülmektedir.
Gelir İdaresi konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir özelgede, büyükşehir belediyesinin
yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cephesi bulunan binalar üzerinde bulunan
her türlü ilan ve reklama ait vergilerin, söz konusu binaların sokaklara cephesi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın büyükşehir belediyesine ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir.5
Konuya ilişkin olarak ulaşabildiğimiz Danıştay 9’uncu Dairesi’nin 22/05/2007 tarih ve
E:2006/2112, K:2007/2029 sayılı kararına göre, ana arterde olsa bile yol kenarındaki binaların
ana caddeye cephesi olmayan yüzlerine özel mülke konu bahçe, arsa veya araziye dikilen
direklere ya da panolara konulan reklamların vergilerinin ilçe belediyeleri tarafından tahsil
edilmesi gerekmektedir.
Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde
ve anayollara cephesi bulunan binaların diğer cephelerinde bulunan reklam ve ilan
panolarına ilişkin verginin hangi belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiğine ilişkin
Gelir İdaresi ile Danıştay farklı görüşlere sahiptir. Gelir idaresi bu tür binalar üzerindeki her
türlü ilan ve reklam panosuna ilişkin verginin büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilmesi
5
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gerektiğini belirtirken, Danıştay 9. Dairesi, ana arterde olsa dahi yol kenarındaki binaların ana
caddeye cephesi olmayan yüzlerindeki ilan ve reklam panolarına ilişkin verginin ilçe belediyesi
tarafından tahsil edilmesi gerektiğini değerlendirmektedir.
Uygulamada karşılaşılan bir başka sorun ise Alışveriş Merkezlerinin (AVM) durumudur.
AVM’ler genellikle ana cadde veya bulvarlar üzerine kurulmakta ancak iki veya üç cephesi ise
ara sokaklara bakmaktadır. AVM’lerin dış yüzeylerinde mağaza reklam tabelaları olmakta
ayrıca AVM içinde de her mağazanın ayrı tabelaları bulunmaktadır. Bu durum büyükşehir
belediyesi sınırı içinde bulunan AVM’lere ait ilan ve reklam vergisinin hangi belediye
tarafından tahsil edileceğine ilişin ihtilaf yaratmaktadır.
3.1.1.2. Eğlence Vergisi
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri
eğlence vergisine tâbidir. Kanunda eğlence işletmeleri biletle girilen ve girilmeyen yerler olarak
tanımlanmış ancak eğlence vergisinin konusuna giren bazı faaliyetler sayma suretiyle belirtmiş
olmasına rağmen, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin hangileri olduğu açıkça
belirtilmemiştir. Diğer taraftan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerleri eğlence
vergisine tabi tutulduğundan, madde metnindeki “benzerleri” ifadesi eğlence vergisinin
konusuna giren eğlence işletmelerinin belirlenmesinde zaman zaman tereddüt oluşturmaktadır.
Eğlence vergisinin konusuna giren faaliyetlerin tespitinde yaşanan tereddütler nedeniyle
öncelikle günümüzde rastlanan yaygın bazı faaliyetlerin eğlence vergisinin konusuna girip
girmediğinin değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 14: Bazı Faaliyetlerin Eğlence Vergisi Karşısındaki Durumu6
Faaliyet Türü

Verginin Konusuna Girer Mi?

Play Station Oyun Salonları

Evet

İnternet Kafeler

Hayır

Hobi Karting Faaliyetleri

Evet

Buz Pateni Pisti İşletmeciliği

Hayır

Bowling Salonu İşletmeciliği

Evet

Belediye Sınırları Dahilinde Bulunan Plajlar

Hayır

6

“2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu”, Dr. Ahmet Ozansoy, Melih ORCAN, Umut VARLI, Mevzuat Yayıncılık,
2016,
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Turizm İşletme Belgeli Otellerdeki Bar ve Diskotekler

Hayır

Tek Kişilik Gösteriler (Stand-Up)

Evet

Bilardo Masası Bulunan Kahvehaneler
Bilardo Federasyonuna Bağlı Bilardo Salonları

Hayır7
Evet

Spor Müsabakaları ve Gösterileri

Hayır8

Birahaneler

Hayır

Halı Sahalar

Hayır

Düğün Salonları

Hayır

Moda Defileleri

Hayır

Kaynak: Çalışma kapsamında tarafımızca hazırlanmıştır.

Eğlence vergisinin mükellefi, verginin konusuna giren eğlence yerlerini işleten gerçek
veya tüzel kişilerdir. Birden fazla eğlence vergisine tabi faaliyetlerin bir arada icra edilmesi
durumunda ise her bir eğlence işletmesini idare eden gerçek veya tüzel kişi ayrı ayrı verginin
mükellefi olacaktır.
Eğlence vergisinin nispet ve miktarları eğlence faaliyetlerine göre, 2464 sayılı
Kanun’un 21’inci maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Tablo 15: Eğlence Vergisinin Oran ve Tutarları
I- Biletle Girilen Yerlerde:
1- Yerli Film Göstermelerinden

%10

2- Yabancı Film Göstermelerinden

%10

3- Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan

%0

4- Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden

%10

5- Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden

%20

II- Müşterek Bahislerde

%5

III- Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerlerinden (Günlük, TL)

5-100

2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, Kanuni hadler arasında belediye meclislerince
2014 yılında belirlenen biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlere ait eğlence vergisi tutarları,

7

Masa sayısının işyeri vasfını değiştirmemesi şartıyla
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3461 sayılı Türkiye Futbol
Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca
8
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her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.
Genel ve Özel Bütçeli İdarelerle, İl Özel İdareleri ve köyler tarafından yürütülen spor
müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden
20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir.
Biletle girilen yerlerde, mükellefler, hesaplanan her aya ait eğlence vergisini, en geç
ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne
ödeyeceklerdir. Mal müdürlükleri ve muhasebe müdürlüklerince, tahsil edilen meblağın % 75'i
Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına, % 25'i de ilgili belediyeye, tahsilini
takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar aktarılacaktır.
Müşterek bahislerde her aya ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20’nci günü
akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir. Danıştay
kararlarında müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisinin TJK’nın merkezinin bulunduğu
belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiği hükmolunmuştur.9
Bar, pavyon, gece kulübü, taverna, diskotek, bilardo salonu, play-station salonu gibi
biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait eğlence vergisi, o ayı takip eden
ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılacaktır.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23/1-c maddesinde; 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil
olunacak at yarışları dâhil müşterek bahislerden elde edilen eğlence vergisinin % 20’si müşterek
bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak
üzere diğer ilçe belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si büyükşehir gelirleri arasında
sayılmıştır. Söz konusu madde metninden de anlaşılacağı üzere at yarışları dâhil müşterek
bahisler nedeniyle doğacak eğlence vergisi büyükşehir belediyesince tahsil edilecek ve
yukarıda belirtilen dağıtıma tabi tutulacaktır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 103’üncü maddesinde, eğlence vergisi
hâsılatın % 10'unun, bulunan yerlerde darülaceze ve benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp

9

Danıştay 9. Dairesi 03/06/2004 tarih ve E:2004/84, K:2004/3830 sayılı, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu
17/10/2003 tarih ve E:2003/257, K: 2003/391 sayılı, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 12/12/2003
tarih ve E:2003/321, K: 2003/444 sayılı kararları
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belediyece sözü geçen müesseselere % 10'unun da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları
içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verileceği hükme
bağlanmıştır. Buna göre belediyeler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi tutarının %10’u
belediye sınırları içinde bulunan darülaceze ve benzeri kuruluşlara, %10’u ise belediye sınırları
içinde bulunan Verem Savaş Deneği Teşkilatına verilecektir.
5216 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, 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 büyükşehir belediyesinin gelirleri
arasında sayıldığından, bu alanlarda faaliyet gösteren eğlence işletmelerine ait eğlence vergisi
büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir.
Tablo 16: Eğlence Vergisinin Toplam Gelirler ve Vergi Gelirleri İçindeki Payının Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Eğlence Vergisi
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27 14.481,15 15.694,18
163,77
187,99
208,68
244,05
268,78
327,66
0,26
1,76

0,26
1,73

0,26
1,71

0,25
1,85

0,24
1,86

0,28
2,08

Eğlence vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı %1,8, belediye toplam gelirleri
içindeki payı ise % 0,25 civarındadır. İzleyen grafikten de anlaşılacağı üzere tahsil edilen ilan
ve reklam vergisinin %53,70’i büyükşehir belediyeleri, %41,72’si ise büyükşehir ilçe
belediyelerinden gelmektedir. Diğer tüm belediyelerin eğlence vergisinden aldıkları pay ise
sadece %4,58’dir. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri dışında kalan belediyeler
açısından eğlence vergisinin gelir getirici kaynak niteliğini kaybettiği aşağıdaki grafikten
açıkça görülmektedir.
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Grafik 6: Eğlence Vergisi Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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Müşterek bahislere ilişkin eğlence vergisi ilgili belediyeye bir beyanname ile
bildirilmektedir. At yarışları üzerine düzenlenen müşterek bahislerde eğlence vergisinin hangi
belediyeye ait olduğu konusunda süregelen bir tartışma söz konusudur. Danıştay vermiş olduğu
bir kararda müşterek bahislere ait eğlence vergisinin at yarışlarını düzenleyen Türkiye Jokey
Kulübü’nün merkezinin bulunduğu belediye tarafından tahsil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Diğer taraftan 5216 sayılı Kanunda at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen eğlence
vergisinin büyükşehir belediyesince tahsil edileceği ve verginin %20’sinin yarışların yapıldığı
yerin belediyesine, %30’unun nüfuslarına göre ilçe belediyelerine dağıtılacağı, kalan %50’sinin
ise büyükşehir belediyesinin geliri olacağı hükme bağlanmıştır. Ülke çapında ganyan bayileri
aracılığı ile müşterek bahislere iştirak edilebildiği göz önüne alındığında, verginin sadece
yarışların düzenlendiği veya TJK’nın bulunduğu yer belediyeleri arasında paylaştırılmasının,
yarışların düzenlenmediği yerlerin belediyelerinin söz konusu vergi gelirinden pay alamamaları
anlamına gelmektedir.
Eğlence vergisi ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan en önemli sorun, eğlence
işletmelerinin hasılatları, bilet sayıları vb. bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun 5’nci maddesinde
düzenlenen “vergi mahremiyeti” gerekçesi ile belediyeye vermeyi reddederek vergiden
kurtulmaya çalışmalarıdır. Esasen, belediyeler belediye vergileri açısından vergi dairesi
yetkilerine sahip oldukları için böyle bir gerekçenin hukuki geçerliliği yoktur. Ancak Hazine
ve Maliye Bakanlığının dahi bu gerekçeye sığınarak belediyelere bilgi vermekten kaçındığı söz
konusu olabilmektedir. Belediyelerin, belediye vergileri açısından dahi olsa vergi inceleme
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elemanlarının olmaması, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu kontrol etme ve denetleme
olanağını ortadan kaldırmakta, bir nevi mükelleflerin “gönüllü” ödemelerine mahkûm
etmektedir. Bu durumun, vergilerin zorla alınması ilkesine aykırı olduğu aşikârdır.
3.1.1.3. Haberleşme Vergisi
2464 sayılı Kanunun 29’uncu maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alan içinde
Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data
ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir. Haberleşme
vergisinin mükellefiyeti telefon, teleks, faksmili ve data ücretlerini tahsil eden Türk
Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne yüklenmiş olup bu şirket dışında telefon, teleks, faksmili
ve data hizmetlerini veren ve ücretlerini alan işletmeciler verginin mükellefi değildirler.10
Haberleşme vergisinin nispeti %1 olarak uygulanacaktır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks,
faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden
ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
Haberleşme vergisini tahsil yetkisi doğrudan lçe belediyelerine ait olup, kural olarak
büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak
5216 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin (d) bendi gereğince, büyükşehir belediyesine
bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalarda
kullanılan haberleşme araçlarından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri
üzerinden hesaplanan haberleşme vergisinin, büyükşehir belediyesine beyanname ile beyan
edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.
Tablo 17: Haberleşme Vergisi, Dağılımı ve Toplam Gelirler İçindeki Payı

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Haberleşme Vergisi
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

10

2014
62.587,12
9.281,68
38,71
0,06
0,42

milyon TL
2015
2016
2017
2018
2019
72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
10.837,10 12.222,55 13.214,27
14.481,15 15.694,18
40,84
39,51
43,15
51,83
58,46
% Dağılım
0,06
0,05
0,04
0,05
0,05
0,38
0,32
0,33
0,36
0,37

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 06/06/2008 tarih ve B.01.1.GİB.0.66/6625-12/57221 sayılı Özelgesi.
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Haberleşme vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı % 0,36, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,05 civarındadır. Görüldüğü gibi haberleşme vergisinin
belediyeler açısından herhangi bir gelir kaynağı olma niteliği gelinen noktada kalmamıştır.
2464 sayılı Kanunun yayınlandığı dönemde PTT idaresi telefonla haberleşme
konusunda tekel olarak hizmet veriyordu. Cep telefonu ve internet ise ülkemizde henüz
kullanılmıyordu. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler neticesinde günümüzde artık telefon
yoluyla haberleşme çoğunlukla cep telefonuna kaymış durumdadır. Ayrıca internet alt yapısını
kullanan IP tabanlı telefonlar da oldukça yaygınlaşmıştır. PTT’nin telefon hizmeti veren kısmı
özelleştirilmiş ve telefon hizmeti üzerindeki tekel niteliği kaldırılmıştır. Kanunda ise
haberleşme vergisinin mükellefi günün koşulları nedeniyle PTT idaresi olarak belirlenmiştir.
Kanunda günümüz şartlarına göre düzenleme yapılmadığından cep telefonu ve IP tabanlı
telefonlarla yapılan haberleşme ile Türk Telekom A.Ş. dışındaki özel şirketler tarafından
verilen telefon haberleşme hizmeti verginin konusu dışında kalmış durumdadır. Bu durum da
belediyeler açısından haberleşme vergisinin toplam gelirleri arasındaki payını neredeyse sıfıra
getirmiştir.
3.1.1.4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve
havagazı tüketim vergisine tâbi bulunmaktadır. Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında
tüketilen elektrik ve havagazı ile belediye hizmetlerinin götürülmediği mücavir alanlarda
tüketilen elektrik ve havagazı ise vergiye tabi değildir. 2464 sayılı Kanun’un 104’üncü
maddesine göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi
için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne göre 2464 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesine
göre elektrik ve havagazı tüketim verginin konusuna, elektrik ve havagazı tüketimleri
girdiğinden, doğalgaz tüketimlerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınması mümkün
değildir.11
Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi, belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde elektrik ve havagazını tüketen gerçek ve tüzel kişilerdir. 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan
kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından
11

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 04/04/2008 tarih ve 35312 sayılı özelgesi.
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sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini, organize
sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş ödeyecektir.
Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve perakende satış hizmetlerine ilişkin
bedelleri hariç olmak üzere elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. Matraha
vergi, fon ve paylar dâhil edilmez. 2464 sayılı Kanun’un 38’nci maddesine göre, elektrik ve
havagazı tüketim vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır;
a) İmal ve istihsal (üretim), taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf
ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1,
b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 5,
c) Havagazının satış bedelinden % 5.
Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri
vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir
beyanname ile bildirecekler ve vergiyi aynı sürece ödeyeceklerdir.
Elektrik ve havagazı tüketim vergisini tahsil etme yetkisi ilçe belediyelerine aittir. Kural
olarak büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergiyi tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır.
Ancak 5216 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin (d) bendi gereğince büyükşehir belediyesine
bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalarda
tüketilen elektrik ve havagazı üzerinden hesaplanacak elektrik ve havagazı tüketim vergisinin
büyükşehir belediyesine beyanname ile beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Ancak
organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisi organize sanayi bölgeleri
tüzel kişiliklerine ödenecektir.
Tablo 18: Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Toplam Gelirler ve Vergi Gelirleri İçindeki
Payının Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Elektrik ve Havagazı T.
V.
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27
14.481,15 15.694,18
1.131,75

1.306,68

1.176,41

1.265,48

1,81
12,19

1,81
12,06

1,44
9,62

1,29
9,58

1.592,17
% Dağılım
1,43
10,99

2.249,89
1,94
14,33
43

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı %11,
belediye toplam gelirleri içindeki payı ise % 1,5 civarındadır. İzleyen grafikten de anlaşılacağı
üzere tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinin %84,11’i büyükşehir ilçe
belediyeleri, %8,08’i ise il belediyelerinden gelmektedir. Diğer tüm belediyelerin elektrik ve
havagazı tüketim vergisinden aldıkları pay ise sadece %7,81’dir.
Grafik 7: Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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Kanunda elektrik ve havagazı tüketimi verginin konusuna alınmıştır. Kanun
yayınlandığı tarihlerde ülkemizde ısınma amaçlı konutlarda ve sanayide üretim amacıyla yoğun
olarak kullanılan havagazı artık yerini doğalgaza bırakmıştır. Ancak Kanunda doğalgaz
tüketiminin verginin konusuna gireceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığından
Danıştay doğalgaz tüketimi üzerinden vergi alınamayacağı görüşündedir. Kanunda söz konusu
değişiklik yapılmadığı sürece belediyelerin çok ciddi bir gelir kaynağından mahrum kalacakları
da açıktır.
3.1.1.5. Yangın Sigortası Vergisi
Kanun’un 40’ıncı maddesine göre; belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul
ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler yangın sigortası
vergisine tâbidir. Yangın sigortası vergisi alınmasındaki amaç, belediyelerin yaptıkları
yangından korunma masraflarına sigorta şirketlerinin iştirak ettirilmesini sağlamaktır.
Yangın sigortası vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir. Bu ifadeden, sadece
sigorta şirketlerinin genel merkezleri anlaşılmamalıdır. Verginin takip ve tahsilinde
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karşılaşılabilecek sorunlar ve gecikmeleri dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir genelge
ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerle, şubelerini ve bunların A grubu acentelerini
yangın sigortası vergisinin mükellefi olarak kabul etmiştir.12
Yangın sigortası vergisinin nispeti yüzde 10 olup Belediye Gelirleri Kanunu’nda,
mükelleflerin yangın sigortası vergisi beyannamesini nereye verecekleri ve bu vergiyi kime
ödeyecekleri aslında çok açık bir biçimde düzenlenmiştir. Kanun’un “Beyan ve Ödeme”ye
ilişkin 44’üncü maddesinde; “Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın
20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve
hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar” denilmektedir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, yangın sigortası vergisinin tahsili veya
bunlardan alınacak paylara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte; yangın
sigortası vergisinin itfaiye hizmetleriyle ilgili olduğu düşünülerek ve itfaiye hizmetlerinin de
büyükşehir belediyelerinde olmasından dolayı tahsil yetkisi büyükşehirlerde büyükşehir
belediyelerine aittir.
Tablo 19: Yangın Sigorta Vergisinin Toplam Gelirler ve Vergi Gelirleri İçindeki Payının
Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Yangın Sigortası Vergisi
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27
14.481,15 15.694,18
27,86
31,14
31,86
35,95
39,39
44,01
% Dağılım
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,30
0,29
0,26
0,27
0,27
0,28

Yangın sigorta vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı % 0,28, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,04 civarındadır. Görüldüğü gibi yangın sigorta vergisinin
belediyeler açısından herhangi bir gelir kaynağı olma niteliği kalmamıştır.
Belediyeler açısından artık gelir sağlama niteliği olmayan yangın sigorta vergisinin,
uygulamada da bazı problemleri mevcuttur. Kanunun açık lafzına göre sigorta şirketleri yangın
sigortası vergisine ilişkin beyannameyi bağlı bulundukları belediyeye vermek ve vergiyi
ödemek zorundadırlar. Ancak sigorta şirketlerinin düzenlemiş oldukları poliçe konusu taşınır

12

M. Cengiz ÜNLÜ, Mehmet KORKUSUZ, Belediye Gelirleri Kanunu, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1996.
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veya taşınmazlar ülkenin herhangi bir yerinde olabilir. Bu durumda verginin sadece sigorta
şirketinin bağlı bulunduğu belediye tarafından tahsil edilmesi, verginin yerel niteliği ile ters
düşecektir. Olması gereken ise poliçe konusu taşınır veya taşınmazın bulunduğu yer
belediyesinin söz konusu vergiyi tahsil etmesidir. Ancak bu durum da sigorta şirketlerinin her
ay yüzlerce belediyeye ayrı ayrı beyanname vermeleri ve vergi ödemeleri anlamına
geldiğinden, sigorta şirketleri açısından büyük bir iş yükü yaratmaktadır. Uygulamada bazı
sigorta şirketleri her ay sigortalanan taşınır veya taşınmazın bulunduğu yer belediyesine
beyanname vermekte, bazıları ise vergiyi şirket merkezinin bulunduğu yer belediyesine tek bir
beyanname ile beyan edip ödemektedirler.
Bilindiği üzere, sigorta sektöründe tek bir risk içeren poliçelerden ziyade, sigortalanan
menkul ya da gayrimenkulü yangın, deprem, su baskını, hırsızlık, kaza vb. gibi farklı riskleri
içerecek şekilde yapılan poliçeler daha popüler durumdadır. Bu durumda yangın sigortası
vergisinin matrahı, sunulan ürünlerde (ev paket, işyeri paket, taşıt araçları için full kasko vb.
paket poliçeler de dâhil) toplam prim miktarı içinde yangın riskine karşılık gelen prim tutarıdır.
Bu nedenle mükellefler yangın sigortası vergisini tüm net prim üzerinden değil sadece ilgili
yangın teminatı primi üzerinden hesaplamalıdırlar. Pek tabi ki, sigortalanan varlığın durumuna
göre yangın riskinin ağırlığına bağlı olarak yangın primi de yüksek ya da düşük olabilir.
Ancak uygulamada sigorta şirketlerinin binek ve ticari araçlar için yaptıkları yangın
teminatını da içeren kasko poliçeleri dolayısıyla yangın sigortası vergisi beyan etmedikleri
görülebilmektedir. Bu uygulamaya sigorta şirketlerinin, kaskonun bir yangın sigortası
olmadığı, yangın teminatının kasko kapsamında verilen ek bir teminat olduğu, bu yüzden kasko
poliçesinin yangın sigortası muamelesi olmadığı yönündeki düşünceleri sebep vermektedir.
Oysaki yangın teminatını da içeren kasko poliçesi ile bir ev içindeki tüm eşyalar için verilmiş
yangın teminatını da içeren ev poliçesi arasında mahiyet olarak bir fark yoktur. Asıl olan bir
gayrimenkul veya menkul mal için yangına karşı bir sigorta yapılmasıdır. Bu sigorta işleminin
hangi ad altında yapıldığının, ana ya da ek teminat olup olmadığının vergi kanunları açısından
hiç bir önemi yoktur. Dolayısıyla "yangın teminatını içeren" tüm sigorta muameleleri
dolayısıyla alınan prim üzerinden yangın sigortası vergisi hesaplanmalıdır.
Uygulamada sigorta şirketleri özellikle ticari binaların sigortalanmasında poliçede
yangın dışında başkaca teminatlar da vermekte, yangına ilişkin teminatın primini özellikle
düşük tutmakta ve yangın sigorta vergisini olması gerekenden düşük hesaplamaktadırlar.
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3.1.1.6. Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanun’un mükerrer 44’üncü maddesi uyarınca, belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri
ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tâbi bulunmaktadır. Boş bulunan,
dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmayan binalar çevre temizlik vergisine tabi tutulmayacaktır.
Bir binanın çevre temizlik vergisinin konusuna girmesi için 2 şart aynı anda
gerçekleşmelidir:
1. Binanın belediye veya mücavir alan sınırları içinde bulunması ve
2. İlgili belediye tarafından söz konusu binaya çevre temizlik hizmetinin sunulması
gerekmektedir. Belediye tarafından çevre temizlik hizmeti sunulmayan binalardan vergi
alınması söz konusu değildir. Verginin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun
binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas
alınmak suretiyle su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden, konutları
kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve
kanalizasyon idarelerine bildirim verilmeyecektir. Konutlara ait çevre temizlik vergisi,
belediyeler tarafından su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 2020 yılı için
büyükşehirlerde 47.-Kr, diğer yerlerde 35.-Kr13 olarak hesaplanacak ve su faturasında ayrıca
gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılacaktır.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce
binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı
itibariyle tahakkuk etmiş sayılır. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarla ilgili olarak
tahakkuk eden bu vergi her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir.14
Bir işyeri ile ilgili çevre temizlik vergisi tahakkuku yapabilmek için öncelikle o
işyerinin, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44’üncü maddesinde yer alan
çevre temizlik vergisi tarifesindeki bina gruplarından hangisine girdiğinin tespit edilmesi
gerekmektedir.

13

Söz konusu rakamlar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 27.12.2019 (Mük.) Resmi Gazete tarihli 52 No.lu
Genel Tebliğ ile artırılan şeklidir.
14
Ahmet OZANSOY: “İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Esasları”, İdari ve Mali Mevzuat, Kasım 2013, Sayı 158,
s.11.
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2464 sayılı Kanun’un Mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır.
Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece
tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi,
yukarıdaki tarifenin yedinci grubunun belediye meclisince belirlenecek derecesi üzerinden
hesaplanır.
Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir
belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı
Kanun hükümlerine göre kurulan su kanalizasyon idarelerince tahsil edilmektedir.
Su ve kanalizasyon idarelerince büyükşehir dâhilindeki her ilçe belediyesinin belediye
ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil edilen çevre temizlik
vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme zammının %
80’ini tahsilâtı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye
bildirerek aynı süre içinde ödeyeceklerdir. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının % 20’si
ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir
belediyesinin hesabına tahsilâtı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar aktarılacaktır.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir
belediyesi veya mücavir alan sınırında bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, ilçe belediyeleri
tarafından tahsil edilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin tahsil
ettikleri, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin %20’si,
münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere tahsilâtı takip
eden ayın 20’nci günü akşamına kadar büyükşehir belediyesine aktarılacaktır.
Tablo 20: Çevre Temizlik Vergisinin Toplam Gelirler ve Vergi Gelirleri İçindeki Payının
Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Çevre Temizlik Vergisi
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

2014
2015
2016
2017
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27
361,57
395,02
474,40
465,25
0,58
3,90

0,55
3,65

0,58
3,88

0,48
3,52

milyon TL
2018
2019
111.670,47 115.484,30
14.481,15 15.694,18
541,26
622,46
% Dağılım
0,48
0,54
3,74
3,96
48

Çevre temizlik vergisinin belediye vergi gelirleri içindeki payı % 3,70, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,55 civarındadır. İzleyen grafikten de anlaşılacağı üzere tahsil
edilen çevre temizlik vergisinin %76,58’i büyükşehir ilçe belediyeleri, %10,85’i ise il
belediyelerinden gelmektedir. Diğer tüm belediyelerin çevre temizlik vergisinden aldıkları pay
ise %12,57’dir.
Grafik 8: Çevre Temizlik Vergisi Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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Bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenlerin (home-office) çevre temizlik vergisinin
mesken üzerinden mi işyeri üzerinden mi alınacağı konusundan belediyeler arasında farklı
uygulamaların olduğu görülmektedir. Ayrıca büyükşehirlerde bazı yerlerden aynı anda su
kanalizasyon idaresi konut üzerinden çevre temizlik vergisi alırken, ilçe belediyesinin de işyeri
üzerinden çevre temizlik vergisi aldığı anlaşılmıştır.
Bir kısmı işyeri olarak kullanılan konutlardan çevre temizlik vergisinin işyeri üzerinde
alınması daha pratik bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
3.1.2. Harçlar

2464 sayılı Kanun’da düzenlenen ikinci tür gelirler harçlardır. Harçlar; kamu
kurumlarının yaptığı bazı hizmetlerden faydalanma karşılığında, bu hizmetlerden
faydalananlardan alınan vergi benzeri bir gelirdir.
Harçlar, bazı yönlerden vergiye benzemekle beraber vergilerden ayrılan özellikler
taşımaktadır. Harçları, yapılan diğer hizmetler karşılığında alınan ücretlerden ayıran en önemli
husus, harcın konusunu oluşturan hizmetlerin sadece devlet tarafından sunuluyor olmasıdır.
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Kısaca harç, kamu kuruluşlarının sundukları kamusal hizmetlerden yararlananların ödedikleri
karşılıklardır. Vergi ile benzeşen yönü zorunlu olarak ödeniyor olması ve ancak yasayla
konulabiliyor olmasıdır. Farklılaşan yönü ise, vergilerin karşılıksız ödendiği halde, harçların
hizmet karşılığı ödenmesidir. Ancak bu karşılık, sunulan hizmetin maliyeti şeklinde değildir.
Bazen bunun altında, çoğu kez de üzerindedir.
Harçların toplam gelirler içindeki payı 2014-2018 döneminde ortalama olarak %3,5
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu pay belirgin bir düşme içinde olmuştur.
Grafik 9: 2464 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Belediye Harçlarının Toplam Gelir ve
Harcamalara Oranın Gelişimi (2014-2018)
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3.1.2.1. İşgal Harcı
2464 sayılı Kanun’un 52’nci maddesine göre, belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki
yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne
uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, işgal harcına tabidir;
- Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve
hayvan satıcıları tarafından işgali,
-Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir
maksat için işgali,
-Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü
alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma
saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç),
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Belediye sınırları içinde bulunan ve yukarıda belirtilen yerlerin herhangi bir şekilde
işgali, harcın konusuna girmekte olup, mücavir alanlardaki yerlerin işgali halinde işgal harcı
alınması söz konusu değildir. Kanun maddesinde belirtilen yerlerin yetkili mercilerden izin
almaksızın işgal edilmesi durumunda da işgal harcı mükellefiyeti doğmaktadır.
Belediye tarafından işgal harcı talep edilebilmesi için;
✓ İşgal konusu yerin belediye sınırları içinde bulunması,
✓ İşgal konusu yerin 2464 sayılı Kanun’un 52’nci maddesinde sayılan halka açık
yerlerden olması ve bu amaçla halkın kullanımına açılmış olması,
✓ İşgalin geçici mahiyette olması,
gerekmektedir.
Belediyelerin işgal harcı isteyebilmesi için, işgal konusu yerin yukarıda belirtilen
yerlerden olması şarttır. Kanun’un 52’nci maddesinde anılan yerler tapuda tescil konusu
olmayan ve kamunun istifadesine açık olan yerlerdir. İşgal harcını, işgali harca tabi yerleri satış
yapmak veya sair sebeplerle işgal edenler ödemekle yükümlüdür. İşgal harcının tarifesi,
konusuna göre, 2464 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Tablo 21: İşgal Harcının Tarife Tutarları
Harcın Tutarı
En az
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde (pazar,
panayır, meydan, mezat, yol, meydan, pazar, iskele, köprü vb.) beher
metrekare için günde;

En çok

0,5

2,5

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı yerlerde hayvan
satıcılarının işgallerinde;

3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının
olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve
işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali
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2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, Kanuni hadler arasında belediye
meclislerince 2014 yılında belirlenen işgal harcı tutarları, her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden
sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler
için belirlenen en çok tutarı aşamaz.
İşgal harcını tahsil etme yetkisi genel kural olarak ilçe belediyelerine aittir. Ancak,
büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri
ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek işgal harcı büyükşehir belediyelerine aittir.
Ayrıca büyükşehir belediyesinin yetki alanı dışında olsa bile büyükşehir sınırları
içindeki tüm yol, cadde ve sokaklar üzerinde belirlenecek park yerlerini işletme yetkisi
büyükşehir belediyesine aittir. Dolayısıyla söz konusu park yerlerinden kaynaklanan işgal
harcını da büyükşehir belediyesi tahsil edecektir.
Tablo 22: İşgal Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
İşgal Harcı
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

2014
62.587,12
9.281,68
335,35

milyon TL
2015
2016
2017
2018
2019
72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
10.837,10 12.222,55 13.214,27 14.481,15 15.694,18
376,17
431,63
468,98
468,37
513,46

0,54
3,61

0,52
3,47

0,53
3,53

0,48
3,55

0,42
3,23

0,44
3,27

İşgal harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı % 3,50, belediye toplam gelirleri
içindeki payı ise % 0,50 civarındadır. İzleyen grafikten de görüleceği üzere tahsil edilen çevre
işgal harcının %71,08’i büyükşehir ilçe belediyeleri, %11,22’si ise ilçe belediyeleri, % 8,86’sı
ise İl belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir.
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Grafik 10: İşgal Harcının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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3.1.2.2. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı
2464 sayılı Kanun’un 58’nci maddesine göre; hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde
çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, “Tatil Günlerinde Çalışma
Ruhsatı Harcı”na tâbidir. Hafta sonlarında çalışma izni alması gereken her işletme, işyeri açma
iznini kimin verdiğinden bağımsız olarak Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcını ödemek
zorundadır. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı
verilen gerçek veya tüzelkişidir.
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL'den az, 800
TL'den çok olmamak üzere 2464 sayılı Kanun’un 96’ncı maddesine göre tespit edilir.
2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, Kanuni hadler arasında belediye
meclislerince 2014 yılında belirlenen tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı tutarları, her takvim
yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların,
virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili
tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz.
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin
kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde
mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan
ay kesirleri tam ay sayılır.
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Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak
alınacağından, ruhsat için yapılacak başvuru esnasında harcın ödenmesi gerekmektedir.
Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine
büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verme ve
denetleme yetkisi büyükşehir belediyesine ait olduğundan, bu yerlerde bulunan işyerlerinin tatil
günlerinde çalışma ruhsatı büyükşehir belediyesi tarafından verilecek, dolayısıyla söz konusu
harç büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilecektir.
Tablo 23: Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

2014
Toplam Gelirler
62.587,12
Vergi Gelirleri
9.281,68
Tatil Günlerinde Çalışma R.H. 35,86
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
0,06
Vergiler İçinde Payı
0,39

2015
72.270,39
10.837,10
24,53

2016
81.798,90
12.222,55
8,54

2017
97.809,28
13.214,27
6,99

2018
111.670,47
14.481,15
4,39

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
5,14

0,03
0,23

0,01
0,07

0,01
0,05

0,01
0,03

0,01
0,03

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere tatil günleri çalışma ruhsat harcının vergi
gelirleri içindeki payı yaklaşık % 0,04, toplam gelirler içindeki payı ise %0,01 civarındadır.
Belediyeler tarafından tahsil edilen tatil günleri çalışma ruhsat harcı tutarının son yılarda
ciddi bir düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise 2015 yılında çıkan 6585
sayılı Kanun ile perakende işletmeler hakkında 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
hükümlerinin uygulanmayacağının belirtilmesidir. Harcın konusuna giren tatil günleri
çalışma ruhsatını alan işletmelerin çoğunun perakende işletmeler olması ve 2015 yılından sonra
artık söz konusu işletmelerin ruhsat alma zorunluluğu ortadan kaldırıldığından, tatil günleri
çalışma ruhsat harcının belediyeler açısından gelir getirici bir özelliği kalmamıştır. Diğer
taraftan halen ruhsat almak zorunda olan işletmeler açısından da kanunda belirtilen maktu
tutarların günümüz şartlarına göre oldukça düşük kalmıştır.
3.1.2.3. Kaynak Suları Harcı
2464 sayılı Kanun’un 63’ncü maddesi uyarınca, özel kaplara doldurulup satılacak olan
kaynak sularının belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde
bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tâbidir. 5281 sayılı Kanun ile
01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere işlenmiş sular da harcın konusuna dâhil edilmiştir.
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Kaynak harcı mükellefiyetinin doğması için belediyelerin, şişelenen suların kaynaktan
alınıp alınmadığının denetlenmesi ve şişeleme esnasında özel işaret konulması hizmetinin
verilmesi şarttır. Kanun metninde özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularından
bahsedildiğinden, ticari maksat dışında tamamen özel ihtiyaç nedeniyle kaynak suyu çıkarıp
kullanan kişilerin harç ödemesi gerekmemektedir. Örneğin, bahçesini sulamak amacıyla kuyu
açıp yeraltı suyu kullanan bir şahsın kaynak suları harcı ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle
mükelleftirler. Kaynak suları harcının tarifesi, belediye grupları itibariyle 13/04/2005 tarih ve
2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)15 ile belirlenmiştir.
Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar
üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak
ödenir. Kaynak suları harcını tahsil etme yetkisi, kaynak sularının denetimini yapan ve kaplara
özel işaret koyan belediyeye aittir.
Tablo 24: Kaynak Suları Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Kaynak Suları Harcı
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

2014
62.587,12
9.281,68
5,17

2015
72.270,39
10.837,10
5,85

2016
81.798,90
12.222,55
9,39

2017
97.809,28
13.214,27
7,22

2018
111.670,47
14.481,15
6,99

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
7,53

0,01
0,06

0,01
0,05

0,01
0,08

0,01
0,05

0,01
0,05

0,01
0,05

Tablodan da görüleceği üzere kaynak suları harcının belediye vergileri içindeki payı %
0,05, toplam gelirler içindeki payı ise yaklaşık 0,01 seviyesindedir. Kaynak suları harcı, suların
içinde konulduğu kapların hacmine göre maktu bir tutar olarak alınmaktadır. Harcın tarifesine
bakıldığında harç tutarının çok düşük olduğu görülmektedir. Maktu harç tutarlarının günümüz
şartlarına uygun hale getirilmemesi durumunda, kaynak suları harcının gelir getirici bir kaynak
olma vasfını yitirdiği görülmektedir.
3.1.2.4.- Tellallık Harcı
2464 sayılı Kanun’un 67’nci maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye
15

07/05/2005 tarih ve 25808 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne
surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına
tâbidir.
Yukarıda yer alan madde hükmüne göre, her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve
mahsul satışından tellallık harcının alınabilmesi için satışın;
- belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat
yerlerinde ya da
- ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde
yapılması gerekmektedir.
Tellallık harcının mükellefi, 2464 sayılı Kanun’un 67’nci maddesinde belirtilen yerlerde
malı satılan gerçek veya tüzel kişilerdir. Tellallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren
satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.
Tellallık Harcının nispeti, % 2 (yüzde iki)’dir. 100.-TL’yi aşan satışlarda aşan kısım için nispet
% 1 (yüzde bir)'dir.
Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili
tahsil olunur. Tellallık harcını tahsil etme yetkisi, hal, balıkhane veya mezat yerleri hangi
belediye tarafından kurulup işletiliyorsa o belediyeye aittir. Örneğin Kadıköy belediyesi
tarafından kurulan ve işletilen bir pazar yerine ait tellallık harcını tahsil etme yetkisi Kadıköy
belediyesine aittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen toptancı
haline ait harç ise büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir.16
Tablo 25: Tellallık Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Tellalık Harcı
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27
14.481,15 15.694,18
69,86
84,79
96,25
113,12
109,76
137,20
% Dağılım
0,11
0,12
0,12
0,12
0,10
0,11
0,75
0,78
0,79
0,86
0,76
0,87

16

5216 sayılı Kanun’un 7/t maddesi gereğince her çeşit toptancı hallerini yapma ve işletme görevi büyükşehir
belediyelerine verilmiştir.
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Tellallık harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı % 0,80, belediye toplam gelirleri
içindeki payı ise % 0,10 civarındadır. İzleyen grafikten de anlaşılacağı üzere tahsil edilen
tellallık harcının %63,86’sı büyükşehir ilçe belediyeleri, %13,73’ü büyükşehir belediyeleri,
12,08’i ise ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir.
Grafik 11: Tellallık Harcı Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
1.35%
12.08%

13.73%

8.98%

Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir İlçe Belediyesi
İl Belediyesi
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi

63.86%

3.1.2.5.- Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı
2464 sayılı Kanun’un 72’nci maddesine göre, Belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca
tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi
veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa
arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve
Denetleme Harcına tabidir.
Madde metninden de anlaşılacağı üzere Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme
Harcının konusuna;
- Belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca
tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi,
- Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde
satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi,
girmektedir.
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Ancak daha sonra çıkarılan kanunlar ve ikincil mevzuat ile belediyelerin bu konudaki
yetkileri büyük ölçüde kaldırıldığından bu harç “adı var, kendi yok” kabilinden bir gelir
kalemi olarak varlığını sürdürmektedir.
Belediyeler tarafından kurulan ve işletilen hayvan kesim yerlerinde, veteriner hekim
görevlendirilmesi zorunlu olup, buralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası
muayenesi hayvan kesimi muayene ve denetleme harcına tâbidir. Özel ve diğer resmi hayvan
kesim yerlerinde kesilen hayvanların kesim öncesi muayenesi bu yerlerde yasal olarak zorunlu
görev yapan veteriner hekimler tarafından yapılacağından, belediyelerin harç alma yetkisi
bulunmamaktadır.
Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcının mükellefi, hayvan veya et sahipleridir.
Hayvan kesim yerlerini (mezbaha) işleten gerçek veya tüzel kişilerin harcın tahsil edilmesine
yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.17
2464 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesine göre, hayvan kesimi muayene ve denetleme
harcı maddede belirtilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınacaktır.
Hayvan kesimi muayene ve denetleme tarifesi, belediye grupları itibariyle 13/04/2005
tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)18 ile belirlenmiş olup aşağıdaki
gibidir.
Tablo 26: Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Tarifesi
Belediye Grubu
1

2

3

4

5

Küçükbaş Hayvanlardan

3TL

2,5TL

2TL

1,5TL

1TL

Büyükbaş Hayvanlardan

6TL

5,5TL

5TL

4,5TL

4TL

Hayvan kesimi muayene ve denetim harcı, belediye görevlileri tarafından hizmetin
verilmesinden önce makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilir.

17
18

Danıştay 9. Dairesi’nin 04/03/2009 tarih ve E: 2008/1774, K:2009/1125 sayılı kararı
07/05/2005 tarih ve 25808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Tablo 27: Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcının Toplam Gelir ve Veregilere Oranın
Gelişimi

2014
2015
2016
2017
2018
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27 14.481,15

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Hayvan Kes. Mua. Dent.
20,09
Harcı
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
0,03
Vergiler İçinde Payı
0,22

19,8

17

14,91

15,2

0,03
0,18

0,02
0,14

0,02
0,11

0,01
0,10

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
18,31
0,01
0,11

Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı %
0,10, belediye toplam gelirleri içindeki payı ise % 0,01 civarındadır. 5996 sayılı Kanun ile 2010
yılından itibaren hayvan kesimi yapılan kombina ve mezbahaların kuruluş izni ve bunların
denetlenmesi ile ilgili yetkiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na geçmiş ve bu konuda
belediyelerin herhangi bir yetkisi kalmamıştır. Günümüzde belediyeler sadece kendileri
tarafından kurulan ve denetlenen hayvan kesim yerlerinde görevlendirilen veteriner hekim
tarafından verilen hizmet açısından bu harcı tahsil edebilmektedirler. Özel veya diğer resmi
hayvan kesim yerlerinde kesilen hayvanların veterinerlik hizmetleri ilgili kurumlar tarafından
sağlandığından belediyelerin harç alması imkanı bulunmamaktadır. Sonuç olarak belediyeler
tarafından tahsil edilen harç tutarından da anlaşılacağı üzere bu harcın belediyeler açısından
gelir getirici bir niteliği kalmamıştır.
3.1.2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76’ncı maddesi uyarınca, ölçü ve tartı alet
ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması,
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir. Kanunun 77’nci maddesinde tartı ve ölçü
aletleri bazında alınacak en az ve en çok harç tutarları belirtilmiş, 78’nci maddesinde ise söz
konusu harcın damgalama sırasında makbuz karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Görüldüğü üzere belediyelerin ölçü ve tartı aletleri muayene harcı tahsil edebilmesi, ölçü ve
tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce
damgalanması halinde söz konusu olabilmektedir.
07/05/2005 tarih ve 25808 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 13/04/2005 tarih
2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle belirlenen harç
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miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 78’nci
maddesine göre ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, ölçü ve tartı aletlerinin belediyeler
tarafından damgalanması sırasında makbuz karşılığı tahsil edilmektedir.
Tablo 28: Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

2014
Toplam Gelirler
62.587,12
Vergi Gelirleri
9.281,68
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene H. 1,92
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
0
Vergiler İçinde Payı
0,02

2015
72.270,39
10.837,10
1,89

2016
81.798,90
12.222,55
2,27

2017
97.809,28
13.214,27
1,31

2018
111.670,47
14.481,15
1,32

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
1,42

0
0,02

0
0,02

0
0,01

0
0,01

0
0,01

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere belediyeler tarafından tahsil edilen ölçü ve tartı
aletleri muayene harcı tutarının vergi gelirleri ve toplam gelirler içindeki payı yok denecek
kadar azdır. Bunun nedeni 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na göre ölçü ve ölçü
aletlerinin tâbi tutulacağı muayene türleri içerisinde yetkilerin büyük ölçüde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı merkez ve il müdürlüklerinde toplanması, belediyelere sınırlı oranda
yetki verilmesidir. Belediyelerin yaptığı ölçü ve tartı aleti muayenesi son derece azdır.
3.1.2.7. Bina İnşaat Harcı
2464 sayılı Kanun’un Ek:1’nci maddesinde harcın konusunun, belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat
ruhsatının alınması olduğu hükme bağlanmıştır.
Bina inşaat harcının imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti
altına verilmiş olan mücavir alanlarda uygulanabilmesi için, 2464 sayılı Kanun’un 104’üncü
maddesi uyarınca belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması gerekmektedir
a. Taşıtların mahallin özelliklerine göre gidebileceği yol, yapılmış ve bakıma alınmış
olmalıdır.
b. Mücavir alanda temiz ve sağlığa uygun içme ve kullanma suyu bulunmalıdır.
Yukarıda belirtilen hizmetlerin ilgili belediye tarafından götürülmediği mücavir
alanlarda bina inşaat harcı uygulaması yapılamayacağından, bu alanlarda yapılan inşaatlar için
bina inşaat harcı talep edilemeyecektir.
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Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder. Binanın
kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.
Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat
sahasının yüzölçümleridir. Bina inşaat harcının matrahı olarak bağımsız birimlerin
yüzölçümlerinin tespiti, bağımsız bölümün konut ve işyeri olmasına bağlı olarak değişmektedir.
Konut inşaatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek
garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç
tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir. Diğer bir deyişle konut inşaatlarında
bina inşaat harcının matrahı bağımsız bölümün net alanını ifade etmektedir.
İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü
dâhildir.
Harç matrahının hesaplamasında metrekare kesirleri atılır. Bina inşaat harcı tarifesi,
belediye grupları itibariyle 07/05/2005 tarih ve 25808 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
13/04/2005 tarih ve 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup aşağıdaki
gibidir.
Tablo 29: Konut İnşaat Harcı Tutarları
İnşaat Alanı
100 m2’ye kadar
101-120 m2
121-150 m2
151-200 m2
200 m2’den yukarı

Belediye Grubu
1
2
0,75
0,70
1,50
1,40
2,25
2
3
2,75
3,75
3,50

3
0,65
1,35
1,90
2,50
3

4
0,60
1,20
1,75
2,25
2,75

5
0,50
1
1,50
2
2,50

Tablo 30: İşyeri İnşaat Harcı Tutarları
İnşaat Alanı
25 m2’ye kadar
26-50 m2
51-100 m2
100 m2’den yukarı

Belediye Grubu
1
2
3
2,75
4,5
4
6
5,5
7,5
7

3
2,50
3,75
5
6

4
2,25
3,5
4,5
5,5

5
2
3
4
5

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi gereğince, TOKİ’nin yaptığı
binalarda en az hadler uygulanır. Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce
makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.
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Tablo 31: Bina İnşaat Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi
milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47 115.484,30
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27 14.481,15 15.694,18
632,40
774,90
914,36
1.246,78 722,02
409,39

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Bina İnşaat Harcı
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

1,01
6,81

1,07
7,15

1,12
7,48

1,27
9,44

0,65
4,99

0,35
2,60

Bina inşaat harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı son beş yılda % 4,99-9,44,
belediye toplam gelirleri içindeki payı ise % 0,65-1,27 aralığında oluşmuştur. İzleyen grafikten
de anlaşılacağı üzere 2018 yılında tahsil edilen bina inşaat harcının %81,06’sı büyükşehir ilçe
belediyeleri, %9,22’si il belediyeleri, 7,95’i ise ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir.
Yıllara göre bina inşaat harcı tahsilatının çok fazla değişkenlik göstermesinin sebebi,
ekonomideki canlılığa bağlı olarak konut ve işyeri inşaat projelerine başlanılmasıdır.
Ekonominin daraldığı veya konut talebinin azaldığı dönemlerde tahsil edilen harç miktarı da
düşmektedir.
Grafik 12: Bina İnşaat Harcının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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3.1.2.8. Kayıt ve Suret Harcı
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 79’uncu maddesine göre, belediyeler ve
belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretiyle, gayrimenkullerle ilgili
harita, plan, proje ve kroki suretlerinin verilmesi kayıt ve suret harcına tabidir.
Bu harcın hesaplanmasında sahifeye bağlı suretlerde sahife adedi, sahifeye bağlı
olmayan suretlerde ise normal bir daktilo sahifesinin alanı birim kabul edilir, bulunacak itibari
sahife adedi esas alınır. Harcın hesaplanmasında yarım ve yarımı aşan sahifeler tam sahife
sayılır.
Harita, plan ve krokilerin suretlerine ait harçların hesaplanmasında, alanı 1 m² den
küçük olan suretler 1 m² sayılır, metre kareyi aşan miktarlar hesaplamada tama çıkarılır.
Kayıt ve suret harcı tarifesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 84’üncü
maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede belirtilen maktu harç miktarları 2005/8730
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 32: Kayıt ve Suret Harcı Tutarları
Kayıt ve Suret Harcı
Sayfa Başına (TL)
Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden (TL)

Belediye Grubu
1
2
3
0,75
0,60
0,50
8
7
6

4
0,30
5

5
0,25
4

3.1.2.9. İşyeri Açma İzin Harcı
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesine göre; belediye sınırları
veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.
Şirketlerin tür ve unvan değiştirmeleri halinde ruhsat yenileneceğinden tekrar harç alınır.
Hali hazırda birçok meslek dalı için işyeri açma ruhsatları, belediyeler tarafından değil
başka kamu kurum ve kuruluşları ya da meslek kuruluşları tarafından verilmekte, dolayısıyla
bu işyeri sahipleri işyeri açma izni konusunda belediyeler ile muhatap olmamaktadırlar. Bu
durumda, belediyenin ruhsat vermekle görevli olmadığı bir işyeri için, ruhsat harcı veya "İşyeri
Açma İzni Harcı" alması yasaya göre mümkün bulunmamaktadır.
Bu harç, makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.
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Tablo 33: İşyeri Açma İzin Harcı Tutarı
m2 başına (TL)

İşyeri açma izni harcı
(beher metrekare için işin mahiyetine göre)
Ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2ye isabet edecek tutarı aşamaz.

En az

En çok

0,10

1

2464 sayılı Kanunun 96’ncı maddesine göre, Kanuni hadler arasında belediye
meclislerince 2014 yılında belirlenen işyeri açma izni harcı tutarları, her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların,
virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili
tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz.
5216 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (j)bendi gereğince, gıda ile
ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek
büyükşehir belediyesinin yetkisindedir. Ayrıca Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendine göre, büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine
büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek
ve denetlemek de büyükşehir belediyesinin yetki alanına girmektedir.
Buna göre gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile büyükşehir
belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerinin açılmasına ilişkin işyeri
açma izni harcı büyükşehir belediyeleri tarafından tahsil edilecektir.
Tablo 34: İşyeri Açma İzin Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
İşyeri Açma İzin Harcı
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

2014
2015
2016
2017
2018
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47
9.281,68 10.837,10 12.222,55 13.214,27
14.481,15
63,89
74,18
81,33
80,70
79,45
0,10
0,69

0,10
0,68

0,10
0,67

0,08
0,61

0,07
0,55

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
95,70
% Dağılım
0,08
0,61
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İşyeri açma izin harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı % 0,60, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,08 civarındadır. Kanunda belediye sınırları içinde bir işyeri
açılmasının harca tabi olduğu açıkça belirtilmektedir. Ancak hali hazırda birçok meslek dalı
için işyeri açma ruhsatları belediyeler tarafından değil başka kamu kurum veya kuruluşu ya da
meslek odaları tarafından verilmektedir. İşyeri açmak için belediyeden ruhsat almak zorunda
olmayan mükelleflerin iş yeri açma izin harcı ödemek istememesi, konunun Hazine ve Maliye
Bakanlığı özelgelerine ve dava kararlarına konu olmasına neden olmaktadır. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, belediyeden iş yeri açmak için ruhsat almak zorunda olunmayan durumlarda
harç ödemesine de gerek olmadığı görüşündedir. Konu hakkındaki Danıştay’ın farklı yönde
kararları mevcuttur. Bu belirsizlik nedeniyle çoğu belediye iş yeri açmak için kendisinden izin
almak zorunda olmayan mükelleflerden işyeri açma izin harcını ödemeyenler hakkında
herhangi bir işlem yapmamaktadır. Konu hakkında bir düzenleme yapılması durumunda
belediyelerin harç gelirlerinin artması muhtemeldir.
3.1.2.10. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
Harcın konusunu, belediyelerden veya belediyelere bağlı kuruluşlar tarafından yasal
olarak zorunlu veya isteğe bağlı olarak düzenlenecek ruhsat veya raporlar oluşturmaktadır.
Harcın konusuna giren ruhsat ve raporlara aşağıdaki örnekler verilebilir;19
▪

İnsan, hayvan, emlak ve eşyalar hakkında, tıbbi, fenni veya kimyasal tahliller
yapmak ve rapor düzenlemek

▪

Her türlü inşaat ve tesisat için fenni muayene raporları düzenlemek,

▪

Fenni, tıbbi, zırai incelemelere ilişkin rapor düzenlemek,

▪

Patlayıcı ve parlayıcı maddelerle ilgili olarak verilecek izinler,

▪

Her türlü gıda maddesiyle ilgili yapılacak muayene ve denetlemeler sonucu
düzenlenecek rapor, ruhsat ve belgeler,

▪

Sinema, tiyatro, bar, meyhane, kahvehane gibi umumun eğlenmesine mahsus
yerlere verilecek izinler,

▪

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde çalışacak yolcu taşımaya mahsus
araçlara verilecek izinler,

19

Mehmet Korkusuz, M. Cengiz Ünlü, Açıklamalı-Uygulamalı Belediye Gelirleri Kanunu, 1996, s.225
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▪

Ölülerin bir yerden başka bir yere nakli için verilecek izinler,

▪

İçki satışı için verilen izinler

Belediye tarafından verilecek ruhsat veya raporlar için, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu uyarınca başka bir ad altında harç alınması durumunda, muayene, ruhsat ve rapor harcı
alınmayacaktır. Örneğin, hafta sonunda çalışmak isteyen müesseseler belediyeden ruhsat almak
ve 2464 sayılı Kanun uyarınca Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ödemek zorunda
olduklarından, söz konusu ruhsat için ayrıca Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı ödenmesine
gerek bulunmamaktadır.
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcının mükellefi, harcın konusuna giren ruhsatlar, rapor
ve belgeleri belediye veya belediyelere bağlı kuruluşlardan talep edenlerdir. Muayene, Ruhsat
ve Rapor Harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları
itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 35: Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına ilişkin tarife
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Harç Miktarı (TL)
13
11
9
7
5

3.1.2.11. Sağlık Belgesi Harcı
Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince
belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile
bunların belli aralıklarla yenilenmeleri “Sağlık Belgesi Harcına” tabidir. İşçilerin 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer kanunlar gereğince belediyelerden aldıkları belgeler ve
bunların belli aralıklarla yenilenmeleri Sağlık Belgesi Harcının konusuna girmektedir.
Sağlık Belgesi Harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 36: Sağlık Belgesi Harcı Tutarları
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Harç Miktarı (TL)
2,25
2,00
1,75
1,50
1,00
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3.1.2.12. Parselasyon Harcı
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanunu’na göre ilk kez yapılan veya
istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri “Parselasyon Harcına” tâbidir.
Parselasyon harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları
itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 37: Parselasyon Harcı Tutarları
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Ticari Alan
(Her m2 için) (TL)
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

Konut Alanı
(Her m2 için) (TL)
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan nazım imar planına uygun olarak yapılacak
parselasyon planlarını yapma yetkisi genel olarak ilçe belediyesine aittir. Büyükşehir
belediyesinin buradaki yetkisi parselasyon planını aynen veya değiştirerek onaylamak ve
uygulamasını denetlemektir. Diğer taraftan, nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde parselasyon planının ilgili belediye tarafından yapılmaması durumunda,
söz konusu planları yapma yetkisi büyükşehir belediyesine geçmektedir. Buna göre parselasyon
harcını tahsil etme yetkisi kural olarak ilçe belediyelerine aittir. Yukarıda belirtilen istisnai
durumda ise harç büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edilecektir.
3.1.2.13. İfraz ve Tevhit Harcı
İmar mevzuatı gereğince verilecek ifraz ve tevhit kararları “İfraz ve Tevhit Harcına”
tâbidir. İfraz, bir taşınmazın imar mevzuatı yönünden inşaata elverişli parsellere bölünmesidir.
Tevhit (birleştirme); birden fazla parseli, üzerinde bina yapılabilecek şekilde birleştirmektir.
İfraz ve tevhit harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye
grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 38: İfraz ve Tevhit Harcı Tutarları
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Ticari Alan
(Her m2 için) (TL)
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

Konut Alanı
(Her m2 için) (TL)
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
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3.1.2.14. Plan ve Proje Tasdik Harcı
İmar mevzuatı gereğince yapılacak proje tasdik işlemleri “Plan ve Proje Tasdik
Harcına” tâbidir. Yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde belediyeye verilmesi gereken mimari,
statik ve tesisat, plân, proje resim ve hesapların belediyeler tarafından tasdiki, plan ve proje
tasdik harcına tâbidir.
Plan ve proje tasdik harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 39: Plan ve Proje Tasdik Harcı
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Ticari Alan
(Her m2 için) (TL)
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

Konut Alanı
(Her m2 için) (TL)
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05

3.1.2.15. Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyatı Harcı
Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak
kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi “Zemin Açma
İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına” tâbidir.
Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 40: Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyatı Harcı Tutarları
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

İşlem
Toprak Harfiyatı (m3 başına)
Kanal Açma (m2 başına)
Toprak Harfiyatı (m3 başına)
Kanal Açma (m2 başına)
Toprak Harfiyatı (m3 başına)
Kanal Açma (m2 başına)
Toprak Harfiyatı (m3 başına)
Kanal Açma (m2 başına)
Toprak Harfiyatı (m3 başına)
Kanal Açma (m2 başına)

Ticari (TL)
0,35
1,30
0,31
1,15
0,27
1,00
0,23
0,85
0,19
0,70

Konut (TL)
0,30
1,10
0,26
0,95
0,22
0,80
0,18
0,65
0,15
0,50
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Büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde harfiyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama
alanlarını belirleme yetkisi 5216 sayılı Kanunun 7/1-i maddesi uyarınca büyükşehir
belediyelerine ait olduğundan, bu yerlerde toprak harfiyatı harcını tahsil etme yetkisi
büyükşehir belediyelerine aittir.
3.1.2.16. Yapı Kullanma İzni Harcı
İmar mevzuatı gereğince yapı kullanma izni verilmesi işlemi “Yapı Kullanma İzni
Harcına” tâbidir. Belediye fen ve sağlık görevlilerince yapının tamamlanmasını müteakip,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen iskân
(oturma) izni, yapı kullanma izni harcına tabidir.
Harcın mükellefi yapıların sahibi olup, yapı kullanma izni verildiğinde söz konusu
harcın ödenmesi gerekmektedir. Yapı kullanma izni harcına ilişkin tarife 2005/8730 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile belediye grupları itibariyle aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Tablo 41: Yapı Kullanım İzin Harcı Tutarları
Belediye Grubu
1
2
3
4
5

Ticari Alan
(İnşaat her m2 için) (TL)
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07

Konut Alanı
(İnşaat her m2 için) (TL)
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05

Yapı kullanım izni harcının belediye vergi gelirleri içindeki payı % 2, belediye toplam
gelirleri içindeki payı ise % 0,30 civarındadır.
Tablo 42: Yapı Kullanım İzni Harcının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Yapı Kullanma İzin Harcı
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
Vergiler İçinde Payı

2014
62.587,12
9.281,68
236,87

2015
72.270,39
10.837,10
249,69

2016
81.798,90
12.222,55
233,88

2017
97.809,28
13.214,27
290,56

2018
111.670,47
14.481,15
260,99

milyon TL
2019
115.484,30
15.694,18
209,06

0,38
2,55

0,35
2,30

0,29
1,91

0,30
2,20

0,23
1,80

0,18
1,33
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3.1.2.17.- Altyapı Kazı İzin Harcı
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı
işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir. Bu harcın
mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır.
Altyapı kazı izni harcının matrahı, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya
bunların ilgili birimlerince yayımlanan birim fiyatlarının, bu idarelerde kazı alanı türü itibarıyla
birim fiyatının olmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim
fiyatlarının, kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan ve alan tahrip tutarı olarak tanımlanan
tutardır.
Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır.
Cumhurbaşkanı belediye grupları itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar
artırmaya yetkilidir.
Bu madde kapsamında verilecek altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden altyapı kazı
izni belgesi alınır. Altyapı kazı izni başvuruları on beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Altyapı
kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı
yapan tarafından eski haline getirilir. Altyapı kazı alanı, alan tahrip tutarının peşin yatırılması
veya alan tahrip tutarı kadar teminat verilmesi halinde belediyece de kapatılabilir. İzinsiz
altyapı kazısı yapanlara veya altyapı kazı alanını usulüne uygun kapatmayanlara belediye
encümenince alan tahrip tutarının beş katına kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası,
ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu yerlerin alan tahrip tutarı, varsa
teminatı düşülerek ayrıca tahsil edilir.
3.1.3. Ücretler

2464 sayılı Kanun’da vergi, harç, katılma payları, maden payı ve müze payı dışında
öngörülen bir diğer gelir türü ücretlerdir. Ücretler, diğer gelir türlerinden gerçekleşme
bakımından önemli farklılık gösterir. Şöyle ki, kanunda vergi, harç, katılma payı ve diğer
payların konusunu oluşturan olay doğduğunda (verginin konusu gerçekleştiğinde) bu gelirlerin
tahakkuk ve tahsil edilmesi (yol hizmetlerine katılma payı hariç) zorunludur. Oysa ücretler,
belediyenin “ilgilinin isteği üzerine” gördüğü hizmetler karşılığında alınır. Bu bakımdan
belediye, aynı işi gören özel bir şirket gibi bedel karşılığı hizmet vermektedir. Ancak bu bedelin
alınabilmesi 2 şartın gerçekleşmesine bağlıdır: 2464 sayılı Kanun’un 97’nci maddesine göre
belediyeler;
a. Harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve
b. İlgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince
düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Görüleceği üzere; harç ya da
katılma payı konusu olan işlerden ücret alınamaz. Buna göre;
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-

Harç ve katılma payı konusu olan işlerden, harç ve katılma payı yerine (daha
düşük, daha yüksek veya aynı tutarda) ücret alınamaz.

-

Harç ve katılma payı konusu olan işlerden, harç ve katılma payına ilaveten
hiçbir ücret alınamaz.

Park Ücreti
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79’uncu maddesinde park ücretinin tahsil
esasları belirlenmiştir. Buna göre; karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti,
- Yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya
- Bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce
alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti
alamaz.
Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspres yol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde
yetkili idareler, büyükşehir belediyeleridir. 5216 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin “f”
bendi gereğince; büyükşehir belediyeleri park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin
%50'sini ilçe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtır.
3.1.4. Harcamalara Katılma Payları

Harcamalara katılma payları, belediyenin asli görevleri arasında sayılan bazı
hizmetlerin maliyetlerinin, bu hizmetlerden faydalananlardan tahsil edilmesi esasına dayanır.
2464 sayılı Kanun’un 98’inci maddesi gereğince; Belediyelerin gelirleri arasında yer
alan vergi, harç ve harcamalara katılma payları için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. Yani “harcamalara
katılma payları” geniş anlamda “vergi” kavramının içerisinde kalmaktadır.20
2464 sayılı Kanun’da 3 tür harcamalara katılma payı düzenlenmiştir. Bunlar:
1- Yol Harcamalarına Katılma Payı
2- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
3- Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

20

Ahmet OZANSOY: “Yol Harcamalarına Katılma Payında Anayasa’ya Aykırılık Sorunu”, İdari ve Mali Mevzuat,
Aralık-2012, Cilt 13, Sayı 3, s.32.
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Bunun dışında, belediyelerce görülen başka hizmetler nedeniyle her ne şekilde olursa
olsun harcamalara katılım payı alınamaz.
Katılma payları ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan en önemli sorun, “katılma payı
tahakkuk ettirme periyodu” sorunudur. Kanunun düzenlenme şekli, katılma payına konu işin
yapılması şartına bağlanmıştır ancak bu yapılma işi için bir asgari süre şartı öngörülmemiştir.
Bu durumda, kalitesiz yapılması nedeniyle her sene yenilenen yol, su borusu, kanalizasyon
borusu vb. veya her yıl sökülüp yenisi takılan kaldırım taşları için her yıl katılma payı alınabilir
gibi bir sonuç doğmaktadır. Mükellefin buna itiraz şansının olmaması keyfilik doğuracak
niteliktedir ve verginin belirliliği ilkesine aykırıdır.
Tablo 43: Harcamalara Katılma Paylarının Toplam Gelir ve Vergilere Oranın Gelişimi

2014
Toplam Gelirler
62.587
Harcamalara Katılma Payı 733
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı
1,17

2015
72.270
798

2016
81.799
1.053

2017
97.809
1.691

2018
111.670
868

milyon TL
2019
115.484
1.004

1,10

1,29

1,73

0,78

0,87

Tablodan da görüleceği üzere harcamalara katılma paylarının belediyelerin toplam
gelirleri içindeki payı %1 civarındadır. Bu oran 2014 yılından itibaren bir miktar artmış ancak
2018 yılında keskin bir şekilde azalmıştır.
2018 yılında tahsil edilen harcamalara katılma paylarının belediye türlerine göre
dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
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Grafik 13: Harcamalara Katılma Payının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
4.36% 0.58%
9.50%

52.43%
33.13%

Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir İlçe Belediyesi

İlçe Belediyesi

Belde Belediyesi

İl Belediyesi

2018 yılında tahsil edilen harcamalara katılım payının % 52,43’ü büyükşehir
belediyeleri, %33,13’ü ise büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmiştir.
Büyükşehirlerde ana cadde, bulvar ve meydanlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır.
Ayrıca su ve kanalizasyon hizmetleri de büyükşehir belediyelerinin sorumluğundadır. Bu
nedenle bu tür harcamaları büyükşehir belediyeleri yaptığından, harcamalara katılma payının
önemli bir kısmını da tahsil etmektedirler.
3.1.4.1. Yol Harcamalarına Katılma Payı
Yol Harcamalarına Katılma Payı, 2464 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre; belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve
genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması
dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden belediye meclisinin kararı ile
Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.
Ancak yapılan her yol ve tamir faaliyeti nedeniyle katılım payı alınamaz. Belediye
meclisinin yol harcamalarına katılım payı alınmasına karar verebilmesi için;
- Yeni yol açılması,
- Mevcut yolların % 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi,
-Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline
getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya
asfalta çevrilmesi,
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-Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,
gerekmektedir.
2012 yılında 6360 sayılı Kanun ile 2464 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesinde değişiklik
yapılmadan önde belediyelerin Yol Harcamalarına Katılma Payı” alınması zorunlu iken, söz
konusu düzenleme sonucunda bu tarihten sonra katılım payı alınması belediyelerin
insiyatifine bırakılmıştır.
5216 sayılı Kanunun 7/1-g maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi yetki alanındaki
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak görev
ve sorumluluğu büyükşehir belediyesine verilmiştir. Bu nedenle bu yerlerde yolların inşa, tamir
ve genişletilmesi nedeniyle belediye meclis kararına dayanarak yol harcamalarına katılım payı
alma yetkisi büyükşehir belediyelerine aittir.
Yol harcamalarına katılma payının zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyari hale
getirilmesi, bu payların vergi niteliğini zaafiyete uğratmıştır. Esasen “zorunluluk” unsuru
kalmayan bir alacağın, 6183 sayılı Kanun’a göre takibi de tartışmalı hale gelmiştir. Öte yandan
ihtiyari uygulama, seçimlerde bir tür “vaad” konusu haline gelmiş ve yol harcamalarına katılma
payı almayacağını söyleyen aday lehine bir propaganda vasıtası olmuştur. Yol harcamalarına
katılma payı alarak yol yapan belediye başkanları, seçimler bakımından dezavantajlı bir hale
gelmiştir. Oysa seçime “aday” olarak katılan ve “yol harcamalarına katılma payı almayacağını
vaad eden” bir adayın, seçilmesi durumunda vaadine aykırı bile olsa katılma payı alıp
almayacağı belli değildir. Bu durum seçimlerde mevcut başkan ile adaylar arasında rekabet
eşitsizliğine neden olmaktadır.
3.1.4.2. Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, 2464 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre;
- Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,
- Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun’un 13/b maddesinde, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon
tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları İSKİ’nin gelirleri
arasında sayılmıştır. 2560 Sayılı Kanun’un ek 6’ncı maddesi gereğince bu Kanun diğer
büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağından, büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde
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kanalizasyon harcamalarına katılma payını tahsil etme yetkisi, büyükşehir belediyelerince
kurulan kanalizasyon idarelerine aittir.
3.1.4.3. Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı, 2464 sayılı Kanun’un 88’inci maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre;
- Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,
- Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı
durumlarında belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, dağıtımın yapıldığı
saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
alınır.
Su tesisleri harcamalarına katılma payı, söz konusu işleri yapan belediye veya
belediyeye bağlı müessese tarafından tahsil edilir. Yukarıda belirttiğimiz 2560 sayılı Kanun’un
13/b maddesi gereğince, büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde kanalizasyon harcamalarına
katılma payını tahsil etme yetkisi, büyükşehir belediyelerince kurulan su idarelerine aittir.
3.1.5. Servet Üzerinden Aktarılan Gelir Kaynakları (Emlak Vergisi)

Belediyeler tarafından servet üzerinden alınan vergilerin en yaygını emlak vergisidir.
Hemen tüm ülkelerde emlak vergisi niteliği itibarıyla yerel yönetimlerin özellikle belediyelerin
yetki alanına bırakılmıştır. Bu şekilde yaşanılan yerle vergi arasındaki ilişki hizmet ihtiyacı ile
birlikte kurulmaya çalışılmıştır.
Emlak vergisi servet üzerinden alınan vergi türlerindedir. Verginin konusu arsa, arazi
ve bina olduğundan ve mükellefin şahsi durumu vergilemeyi etkilemediğinden “objektif” bir
servet vergisi olarak kabul edilmektedir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 11/08/1970 tarih
ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilk halinde vergi
merkezi yönetim tarafından toplanıyordu. Mükelleflerin beyanı üzerine yıllık olarak tahakkuk
eden verginin tahsilatından %45 belediyelere, %35 ise il özel idarelerine pay verilmekteydi.
1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı Kanun ile emlak vergisini tahsil etme yetkisi belediyelere
bırakılmıştır. 2002 yılında çıkarılan 4751 sayılı Kanun ile emlak vergisinde beyan esasından
vazgeçilmiştir. Vergi dört yılda bir idarece tahakkuk ettirilmekte ve izleyen yıllarda arsa vergi
değeri yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmaktadır.
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Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynakları arasındadır. Verginin konusu
olan arsa, arazi ve binaların çok önemli bir kısmı belediye sınırları içerisinde yer aldığından
belediyeler açısından verginin konusunun kavranması daha kolaydır. Arsa vergi değerini
belirlemede belediyeler nispeten etkindirler. Bina vergi değeri hesaplanırken arsa vergi değeri
de dikkate alındığından bina vergi değerinin belirlenmesinde de aynı şekilde belediyelerin
etkinliği bulunmaktadır. Belediye gelirleri içerisinde yer alan vergilerin matrahında
belediyelerin etkin olduğu tek vergi türüdür. Belediyelerin imar yetkisi ile birlikte
düşünüldüğünde emlak vergisinin kentleşme politikasının bir enstrümanı olarak da
kullanılmaya oldukça müsait olduğunu söyleyebiliriz.
Belediyelerin öz gelirlerinden biri olan emlak vergisi 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu’na dayanılarak alınmaktadır. Emlak Vergisi Kanunu’nda bina ve arazi-arsa vergileri
olmak üzere ikili bir yapı bulunmaktadır.
3.1.5.1. Bina Vergisi
Türkiye sınırları içinde bulunan binalar, bina vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı
madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Bina
Vergisinin matrahı, binanın tespit olunan vergi değeridir. Vergi değerinin belirlenmesi, binanın
arsası için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilen vergi değeri ile Hazine ve
Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından müştereken tespit edilen bina
metrekare normal inşaat maliyetlerinin toplanması suretiyle yapılır.

Vergi değeri

mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi
değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme
oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacaktır.
Binanın
Arsa
veya
Arazisinin Vergi Değeri

Bina Vergi Değeri =

(4 yılda bir takdir komisyonu
tarafından belirleniyor, her
yıl
yeniden
değerleme
oranının yarısı nispetinde
artırılıyor)

Bina metrekare normal inşaat maliyeti
(Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlıkları tarafından müştereken
tespit ediliyor)
+

Binaların arsalarına ait vergi değeri dört yılda bir Vergi Usul Kanunu uyarınca takdir
komisyonları tarafından belirlenmektedir. Arsalara ait takdir komisyonu, belediye başkanı veya
tevkil edeceği bir memur (başkan olarak), ilgili belediyeden yetkili bir memur, Defterdarın,
vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki
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memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur, ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili
olduğu arsalara ilişkin organize sanayi bölgesini temsilen bir üye, ilgili mahalle veya köy
muhtarından oluşmaktadır.
Büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet
vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından
görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası
ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez
komisyonuna imza karşılığında verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları
onbeş gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri
gönderir. Merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir
komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. Vergi Usul Kanunu’nun
mükerrer 49’uncu maddesinde, takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar
tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde
ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabileceği hükmü bulunmaktaydı. Söz konusu hüküm
Anayasa Mahkemesinin 13.10.2012 tarih ve 2012/89 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Konuya
ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığından takdir komisyonlarının asgari ölçüde değer
tespitine ilişkin olarak yapılacak itirazlara ilişkin bir belirsizlik doğmuştur.
Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve
muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından
Mayıs ayı sonuna kadar ilân edilir. Emlak vergisi mükelleflerinin ilan edilen asgari ölçüde arsa
ve arazi birim değerlerine, söz konusu değerleri öğrendikleri tarihten itibaren 2577 sayılı Kanun
uyarınca 30 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde dava açma haklarının olduğu
düşünülmektedir. Asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerini tespit eden komisyona belediye
başkanı veya vekil edeceği bir memur ile ilgili belediyeden yetkili bir memur olarak,
belediyeden iki kişi katılmaktadır. Belediye başkanı veya onun yerine gelen belediye memuru
komisyon başkanı olarak görev yapmaktadır. Asgari birim değerlerinin belirlenmesinde söz
konusu iki belediye personelinin etkili olacakları söylenebilir. Ancak büyükşehir belediyesi
bulunan illerde oluşturulan ve takdir komisyonu kararını inceleyip gerektiğinde değişiklik
yapılmasını talep edebilen komisyonda ise herhangi bir belediye personeli bulunmamaktadır.
Tablo X’te de görüldüğü üzere emlak vergisi tahsilatının %93,4’ü büyükşehir ilçe belediyeleri
tarafından yapılmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde teşekkül eden ikinci
komisyonda herhangi bir belediye personelinin olmaması, komisyonun takdir komisyonu
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tarafından belirlenen asgari birim değerlerini değiştirme yetkisi dikkate alındığında, birim değer
tespitinde belediyelerin etkinliğinin azalması sonucunu doğurabilmektedir. Bina vergisinin
oranı Kanuna göre belirlenen vergi değerinin konutlarda binde biri, diğer binalarda ise binde
ikisidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar
indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Geçmişte Bakanlar Kurulu, yeni Hükümet
sisteminde ise Cumhurbaşkanı bu konuda herhangi bir yetki kullanımı yapmamış olup, kanunen
belirlenen oranların kullanımına devam edilmektedir.
İzleyen tablo görüleceği üzere emlak vergilerinin 2014-2018 döneminde toplam gelirler
içindeki payı ortalama % 7,8 seviyesinde, toplam vergi gelirleri içindeki payı ise % 54,9
seviyesinde çıkmaktadır. Emlak vergilerinin toplam gelir içindeki payı düşük olmakla birlikte
emlak vergisinin uygulamasından kaynaklı (6360 ile değişen yapıda büyükşehirlerde ilçe
belediyelerine aktarılması) bu oran belediye türlerine göre oldukça farklılaşmaktadır. Nitekim
yukarıdaki oranlar BŞ ilçe belediyelerinde sırasıyla %18,5 ve %58,3 seviyesine çıkmaktadır.
Tablo 44: Emlak Vergileri Tahsilatı ve Yüzde Dağılımı ile Toplam Gelir ve Vergilere Oranın
Gelişimi (Milyon TL)
2014
Toplam Gelirler
Vergi Gelirleri
Emlak Vergisi
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi

2015

62.587
9.282
4.992
3.563
1.367
62
71,40
27,40
1,20

2016

72.270
10.837
5.880
4.231
1.584
65

2017

milyon TL
2019

2018

81.799
12.223
6.727
4.892
1.758
77

97.809
13.214
6.807
5.050
1.682
76

111.670
14.481
8.701
6.475
2.133
93

115.484
15.694
9.680
7.371
2.214
95

% Dağılım
72,00
72,70
26,90
26,20
1,10
1,10

74,20
24,70
1,10

74,40
24,50
1,10

76,14
22,88
0,98

Top. Gel. İçinde Payı

7,98

8,14

8,22

6,96

7,79

8,38

Vergiler İçinde Payı

53,78

54,26

55,04

51,52

60,08

61,67

İzleyen grafik bize toplam emlak vergisi tahsilatının belediye türlerine göre dağılımını
vermektedir. Buna göre emlak vergilerini tahsilatının % 93,4’ü büyük şehir ilçe
belediyelerinden gelmektedir. Bunun içinde ise ağırlık %87 ile 6360 öncesi büyük şehir olan
ilçe belediyelerine aittir. Bu aslında bize 6360 öncesi büyükşehir olan illerdeki 143 büyük şehir
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ilçe belediyesinin toplam emlak vergisinin %81’ini ödediğini göstermektedir. Bunun iki nedeni
olduğu düşünülmektedir:
▪

Birincisi, bu ilçelerin nüfus ve ekonomik büyüklüğü, nitekim 143 ilçe Türkiye
toplam nüfusunun %62’sini temsil etmektedir.

▪

İkinci olarak ise vergi toplama gayreti. Küçük olan belediyelerin vergi toplama
gayreti ve kapasitelerinin yetersiz olması burada kastedilmektedir.

Grafik 14: Emlak Vergisi Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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7194 sayılı Kanunla, bina vergisinin dışında bir de “değerli konut vergisi” ihdas
edilmiştir. Değerli konut vergisi ayrı bir kanun olarak yayınlanmamış, emlak vergisi kanunun
içine yerleştirilmiştir. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan vergi
değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri ve uygulanacak
vergi oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 45: Konut Niteliğindeki Meskenlerin Değeri ve Vergi Oranları
Konutun Değeri

Vergi Oranı

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
olanlar (bu tutar dahil)
10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için
dahil)
(Binde 6)
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10.000.000 TL’den fazla olanlar

10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için
(Binde 10)

Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi Uygulaması İçin Karşılaştırmalı Bir
Örnek:
İstanbul İli Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy mahallesinde bulunan ve vergi değeri
14.500.000.-TL olan bir konutun emlak vergisi ve değerli konut vergisi aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır.
Emlak Vergisi = Vergi Değeri X 0,002 = 29.000.-TL
Değerli Konut Vergisi= (10.000.000.-TL için 22.500 TL) + (4.500.000.-TL X 0,01) =
67.500.-TL
Değerli konut vergisine tabi olan bir konut aynı zamanda emlak vergisinin de konusuna
girmektedir. Aynı servet unsuru olan bir konuttan iki ayrı farklı vergi alınması söz konusudur.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bina vergisi her türlü binadan alınırken değerli konut
vergisi sadece konut niteliğindeki binalardan alınmaktadır.
Emlak vergisini tahsil etme yetkisi belediyelere aittir. Ancak değerli konut vergisi
açısından bu genel kural geçerli değildir. Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri
olarak kaydedilir ve 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli
idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz.
Görüldüğü üzere servet üzerinden alınan yerel bir vergi mahiyetindeki emlak vergisi,
değerli konutlar bakımından yerellik özelliğini kaybetmektedir. Değerli konut vergisini
belediyelerin tahsil etme yetkisi olmadığı gibi genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay
verilirken hesaba katılmamakta olup, belediyelerin dolaylı yoldan da olsa bu vergiden pay
almaları mümkün değildir.
3.1.5.2. Arsa ve Arazi Vergisi
Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar Arazi Vergisine tabidir. Belediye
sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu
kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda
ise binde üçtür. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunu uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve
mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.
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3.1.6. Emlak Vergisi İle İlgili Uygulamada Görülen Problemler

3.1.6.1. “0” Oranlı Emlak Vergisinde “Gelir Elde Etme” Sorunu
Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı 21, kendisine
bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir
geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve
yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olması halinde, bu
meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
Yukarıdaki düzenlemeye göre hiçbir geliri olmadığını belgelendirenlerin brüt 200 m²'yi
geçmeyen tek meskeni için emlak vergisi oranı yüzde “0” olarak uygulanacaktır. Diğer bir
deyişle şartları taşıyan kişiler emlak vergisi ödemeyeceklerdir.
Kanunun

açık

hükmüne

rağmen

45

Seri

No’lu

Emlak

Vergisi

Genel

Tebliği’nde22; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile geliri münhasıran kanunla kurulan
sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların elde ettikleri ve yıllık tutarı
toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı geçmeyen
her türlü menkul sermaye iradı gelirleri, indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya
engel teşkil eden gelirler arasında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir.
2020 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutar 49.000.-TL’dir. Diğer bir deyişle 2020 yılında 49.000.-TL’ye kadar
menkul sermaye geliri elde edenler, hiç geliri olmayan olarak kabul edilecek ve “0” oranlı
emlak vergisi avantajından yararlanmaya devam edecektir.
Gelirin tanımı gelir vergisi kanununda yapılmış ve yedi gelir unsurundan
bahsedilmektedir. Gelir unsurlarından sadece belli bir tutara kadar menkul sermaye iradı elde
edenler açısından “0” oranlı emlak vergisinden yararlanma imkanın devam etmesi ancak diğer
gelir unsurlarından bir gelir elde edilmesi durumunda “0” oranlı emlak vergisi avantajının
ortadan kalkması eşitlik ilkesine aykırıdır. Kaldı ki “0” oranlı emlak vergisi imkanından
yararlanmak açısından kanunda olmayan bir şart genel tebliğ ile getirilmiştir ki bu durum
Anayasanın “verginin yasallığı” ilkesine de aykırıdır.

21
22

Yeni hükümet sistemi kurulmadan önce söz konusu yetki Bakanlar Kurulu’na aitti.
09.08.2005 tarih ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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Diğer taraftan tebliğ ile yapılan bu düzenleme, “0” oranlı emlak vergisi imkanından
yararlanan mükellef sayısını artırmakta ve belediyelerin ciddi gelir kaybına sebep olmaktadır.
3.1.6.2. Kamulaştırılan Taşınmazlarda Tereddüt ve İhtilaflar
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 39’uncu maddesinde, kamulaştırılan taşınmazın
kamulaştırıldığı yıla ait emlak vergisi tarhına esas olan vergi değeri, kesinleşen kamulaştırma
bedelinden az olduğu takdirde, kamulaştırma bedeli ile vergi değeri arasındaki fark üzerinden,
cezalı emlak vergisi tarh olunacağı hükme bağlanmıştır.
Kamulaştırma Kanunu’nun yayınlandığı tarihte emlak vergisi mükelleflerin beyanı
üzerine tahakkuk ettirildiğinden, Kanunun ilgili maddesi emlak vergisi uygulaması ile
uyumluydu. Ancak 2002 yılından itibaren emlak vergisi uygulamasında beyan sisteminden
vazgeçilmiş ve mükelleflerin sadece ilgili belediyeye bildirim vermesi ve bu bildirim üzerine
gerekli tarh ve tahakkuk işlemlerinin ilgili belediye tarafından yapıldığı bir sisteme geçilmiştir.
Diğer bir ifadeyle güncel emlak vergisi uygulamasında mükellefin taşınmazın vergi değerini
belirleme gibi bir imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda kamulaştırılan bir taşınmazın
kamulaştırma bedeli ile emlak vergi değeri arasında bir fark bulunması durumunda mükellefe
cezalı tarhiyat yapılması söz konusu olamayacaktır.
3.1.6.3. Emlak Vergisi Bildiriminin Verilmemesi Durumunda Vergi Ziyaı Cezası
Emlak vergisinde, bildirimin süresinde verilmemesi neticesinde vergi ziyaı cezasının
kesilip kesilmeyeceğine dair tereddüt ve ihtilafların olduğu görülmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgelerde, mükelleflerin emlak vergisi ile
ilgili bildirimleri süresinde verilmemesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-7’nci
maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük fiilini oluşturduğu, ancak Vergi Usul Kanununun
336’ncı maddesi uyarınca usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılması suretiyle
miktar itibariyle ağır olanının uygulanması gerektiği, emlak vergisi bildiriminin süresinde
verilmemesi üzerine mükellefiyetin başlangıç yılı için ikinci derece usulsüzlük cezası ile vergi
ziyaı cezasının karşılaştırılarak ağır olan cezanın uygulanması, verginin zamanında tahakkuk
ettirilmediği diğer yıllar için ise sadece vergi ziyaı cezasının uygulanması gerektiği ifade
edilmektedir.
Konuya ilişkin Danıştay 9’uncu Dairesinin kararlarında ise emlak vergisi bildiriminin
süresinde verilmemesi halinde verginin idarece tarh edileceği kuralının benimsendiği ve vergi
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ziyaı cezasının kesileceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığından bahisle vergi ziyaı cezasının
kesilemeyeceğine hükmetmektedir.
Görüldüğü üzere süresinde verilmeyen emlak vergisi bildirimi nedeniyle vergi ziyaı
cezasının kesilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile Danıştay farklı görüştedir.
Kişisel görüşümüz Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşünün doğru olduğu yönündedir. Emlak
vergisi kanunu maddi bir kanun olup usul hükümleri açısından tüm diğer vergiler gibi 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’na tabidir. 213 sayılı Kanunda mükellefin vergisel ödevlerini zamanında
yerine getirmemesi veya eksik getirmesi nedeniyle verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi
veya eksik tahakkuk ettirilmesini vergi ziyaının oluşması için yeterli görmektedir.
Diğer taraftan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, tapu
dairelerinin devir ve ferağ işlemlerini işlemin yapıldığı ayı takip eden 15’nci günü akşamına
kadar ilgili belediyeye bildireceği hükme bağlanmıştır. Buna göre mükellef tarafından ilgili
belediyeye emlak vergisi bildirimi verilmese dahi belediye söz konusu mükellefiyetten
haberdar olmaktadır. Ancak tapu dairesi tarafından belediyelere sadece devir ve ferağ işlemleri
bildirilmektedir. Ayrıca uygulamada belediyeler emlak vergisi ile ilgili tüm işlemleri tapu
kayıtlarından görememektedirler. Örneğin tapuda mesken olarak görülen bir yer iş yeri olarak
kullanılıyor olabilir veya tapuda arsa olarak görülen bir taşınmazın üzerinde fiilen bina olabilir.
Böyle bir durum söz konusu ise bildirim vermeyen mükellefe vergi ziyaı cezası kesilmesi
gerekmektedir. Ancak tapudaki kaydı ile uyumlu olan taşınmazlar için bildirim verilmemesi
nedeniyle doğrudan vergi ziyaı cezası kesilmesi doğru bir uygulama olmayacaktır.
3.1.6.4. Kısmen İşyeri Olarak Kullanılan Konutlarda Emlak Vergisi
Emlak vergisine tabi bir binanın konut veya işyeri olarak kullanılması verginin oranını
farklılaştırmaktadır. 1319 sayılı Kanuna göre konut olarak kullanılan binaların vergi değeri
üzerinden binde 1, işyeri olarak kullanılan binaların vergi değeri üzerinden ise binde 2 oranında
vergi alınmaktadır.
Bir kısmı işyeri olarak kullanılan konutların emlak vergisinin konut üzerinden mi yoksa
işyeri üzerinden mi alınacağı hususunda belediyeler arasında farklı uygulamaların olduğu
görülmektedir. Bazı belediyelerde konut üzerinden vergi alınmaya devam edildiği, bazı
belediyelerde ise m2 üzerinden hesaplama yapılarak işyeri olarak kullanılan alandan işyeri
üzerinden, konut olarak kullanılan alandan ise konut üzerinden vergi alındığı görülmektedir.
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Emlak vergisi kanununda bir binanın kullanım tarzının tamamen değiştirilmesi veya
ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat
icrasında mahsus hale getirilmesi, vergi değerini değiştiren sebepler arasında sayılmıştır. Bir
binanın vergi değerini değiştiren sebeplerden birinin oluşması halinde mükellef tarafından ilgili
bütçe yılı içinde belediyeye bildirim verilmesi gerekmektedir.
Emlak vergisi uygulamasında konutun bir kısmının işyeri olarak kullanılması
durumunda vergi değerini değiştiren sebep olarak kabul edilmeli ve vergi değerinin tamamı
üzerinden işyerine ilişkin emlak vergisi alınması gerekir.
Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin bir özelgesinde, konutun ikamete
mahsus mahallerinden bir kısmının iş yeri haline dönüştürülmesi halinde vergi değerini tadil
eden sebep söz konusu olacağı ve nitelik itibarıyla iş yeri kapsamında değerlendirilerek yeni
duruma (iş yeri) göre vergilendirilmesi gerekeceği ifade edilmiştir.23
3.1.6.5. Günlük Olarak Kiraya Verilen Konutlarda Emlak Vergisi
Özellikle turizm faaliyetlerinin geliştiği bölgelerde konut mahiyetindeki taşınmazların
günlük olarak kiraya verilmesi oldukça yaygın bir uygulamadır. Bu tür taşınmazlarda emlak
vergisinin konut üzerinden mi yoksa işyeri üzerinden mi alınacağı hususunda belediyelerde
farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bazı belediyeler söz konusu taşınmazlar için
konut üzerinden bazıları ise işyeri üzerinden emlak vergisi hesaplamaktadırlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin vermiş olduğu bir özelgede, mükelleflerin ticari,
sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yerlerin iş yeri özelliğini taşıyabilmesi için
bu yerlerin ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde
kullanılan yer olma özelliği taşıması gerektiği, bu itibarla, Belediye yetki alanı sınırları
içerisinde bulunan bazı apartmanlardaki konaklama yeri olarak günlük kiraya verilen dairelerin,
ticari faaliyetin icrasına tahsis edilmeleri nedeniyle iş yeri sayılmaları ve bu taşınmazlardan
alınacak olan bina vergilerinin mesken binaları dışında diğer binalara uygulanan vergi oranı
üzerinden hesaplanması gerektiğini belirtmiştir.24
Gelir idaresinin görüşü doğrultusunda günlük olarak kiraya verilen konutlara ilişkin
emlak vergisinin işyeri üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

23
24

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2015 tarih ve 83330 sayılı özelgesi
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05.02.2018 tarih ve 56068 sayılı özelgesi
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3.1.6.6. Emlak Vergisinde Taşınmazların Vergi Değerinin Tespitinde Yaşanan Sorunlar
Emlak vergisinde, taşınmazın maliki olan mükellef tarafından ilgili belediyeye
taşınmazın edinim döneminde bir bildirimde bulunulmakta ve vergi değerini tadil eden bir
sebep olmadığı sürece bildirimi yenilememektedir. Belediyeler ise söz konusu bildirim üzerine
emlak vergisini tarh ve tahakkuk ettirmektedirler.
Daha önce de ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere arsa ve arazilere ilişkin emlak vergi değeri
takdir komisyonları tarafından belirlenmekte ve binalar için bina sınıfına göre Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina
metrekare normal inşaat maliyetlerinin arsa payına ait vergi değerine eklenmek suretiyle
belirlenmektedir.
Ancak uygulamada bu şekilde belirlenen emlak vergi değerinin çoğu zaman gerçek alım
satım değerinin altında kaldığı görülmektedir. Emlak vergi değeri ile piyasa değeri arasında
ciddi anlamda fark olmasının sebebi vergi değerinin tespitinde kullanılan yöntemin yetersiz
kalmasıdır. Arsalara ait vergi değerini belirleyen komisyonda yer alan üyelerin, değerleme
konusundaki yetkinlikleri de vergi değeri ile piyasa değeri arasındaki ilişkiyi olumlu veya
olumsuz etkilemektedir. Özellikle tapu sicil müdürlüğünü temsilen komisyona katılan üyenin
vergi değeri takdir işlemi yapılan yerlerdeki normal alım satım bedeline aşina olması vergi
değerini rayiç değere yaklaştırmakta, aksi halde vergi değeri rayiç bedelin çok altında
kalabilmektedir.
Uygulamada karşılaşılan bir diğer sorun ise iki farklı belediyenin sınırını oluşturan
cadde veya yolların her iki tarafındaki taşınmazların vergi değerinin çok farklı olarak
belirlenmesidir. Aynı caddenin iki tarafındaki taşınmazların vergi değerleri arasında 2 veya 3
kat fark olduğu görülebilmektedir. Arsalara ilişkin emlak vergisi takdir komisyonları tarafından
dört yılda bir vergi değerinin tespit edildiği ve tespit edilen vergi değerinin her yıla ait yeniden
değerleme oranının yarısı nispetinde artırıldığı dikkate alındığında, aynı mahiyetteki ve
konumdaki taşınmazların başlangıçta çok farklı olarak belirlenen vergi değeri, yeniden
değerleme sonucunda daha da farklılaşmaktadır.
Bina vergi değeri, binanın inşaat maliyet bedeli ile bu binanın birlikte kullanıldığı arsa
veya arsa payının değerinin toplamından oluşmaktadır. Bu durumda bina ne kadar çok katlı
olursa arsa veya arsa payının değerinin bağımsız bölüme olan etkisi azalmaktadır. Bu yöntemde
çok katlı ve lüks binaların vergi değeri piyasa değerinden uzaklaşmaktadır.
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Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; aynı büyüklükte (1.000 m2) arsa üzerinde inşa
edilen biri 10 katlı diğeri ise 25 katlı iki bina olduğunu varsayalım. Bu iki binada mevcut
konutların büyüklükleri ve inşaat kaliteleri de aynı olsun. Binaların her birinde her katta 3 daire
bulunmaktadır. Takdir komisyonu tarafından belirlenen arsa m2 vergi değeri 6.000 TL, inşaat
maliyeti de konut başına 150.000 TL olsun. Bu verilere göre konut başına hesaplanan emlak
vergi değeri aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 46: Emlak Vergisi Hesaplama Örneği ve Verginin Farklılaşması
Bina A

Bina B

Konut Sayısı

30

75

Arsa Vergi Değeri

6.000.000 TL 6.000.000 TL

Konut başına arsa vergi değeri

200.000 TL

80.000 TL

İnşaat maliyet Bedeli

150.000 TL

150.000 TL

Her Bir Konutun Emlak Vergi Değeri 350.000 TL

230.000 TL

Ödenecek Emlak Vergisi

460 TL

700 TL

Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere aynı mahiyetteki iki konutun emlak vergisi
değeri arasında ciddi bir fark oluşmaktadır.
3.1.7. Diğer Öz Gelir Kaynakları

3.1.7.1. Sermaye Gelirleri
Belediyelerin ayrı tüzel kişiliği bulunduğundan kendi adlarına taşınmaz mal
edinebilirler. Belediyelerin taşınır ve taşınmaz mal edinimleri satın almak suretiyle olabileceği
gibi bağış olarak da gerçekleşebilir. Belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz
malları, kamu hizmeti için ihtiyaçlarının kalmadığı durumlarda satmalarına uygulamada
oldukça sık karşılaşılmaktadır. Belediyelerin taşınır veya taşınmazlarını satmaları durumunda
elde ettikleri tutarlar sermaye geliri olarak bütçelerinde yer almaktadır. Belediyelerin bu tür
gelirlere kısa vadede sürekli olarak başvurması ve diğer gelir kaynaklarını arttırmak
istememelerinin uzun vadede sürdürülebilirliği bulunmamaktadır.
Tablo 47: Belediye Türleri İtibariyle Sermaye Gelirlerinin Gelişimi ve Belediye Türlerine
Dağılımı

2014
Büyükşehir Belediyeleri

1.057,35

2015
1.867,62

2016
2.365,58

2017
3.050,37

milyon TL
2018
4.989,58
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Büyükşehir İlçe Belediyeleri 2.086,12 2.590,30 2.982,08 4.224,50
İl Belediyeleri
178,25
281,11
294,95
342,76
İlçe Belediyeleri
107,78
127,55
173,92
218,50
Belde Belediyeleri
17,99
40,21
20,86
37,51
Toplam
3.447,49
4.906,79
5.837,39
7.873,64
Toplam Sermaye Gelirleri İçindeki Payı (%)
Büyükşehir Belediyeleri
30,67% 38,06% 40,52% 38,74%
Büyükşehir İlçe Belediyeleri 60,51% 52,79% 51,09% 53,65%
İl Belediyeleri
5,17%
5,73%
5,05%
4,35%
İlçe Belediyeleri
3,13%
2,60%
2,98%
2,78%
Belde Belediyeleri
0,52%
0,82%
0,36%
0,48%

4.617,59
450,73
238,66
58,17
10.354,73

48,19%
44,59%
4,35%
2,30%
0,56%

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere belediyelerin gelir ihtiyaçları nedeniyle
taşınmaz ve taşınır mallarını satması nedeniyle sermaye gelirleri sürekli olarak artmaktadır.
Belediyelerin toplam sermaye gelirleri içinde 2018 yılı için büyükşehir belediyelerinin payı
%48,19, büyükşehir ilçe belediyelerinin payı ise %44,59 olarak gerçekleşmiştir. İzleyen tabloda
hem reel olarak hem de toplam gelir içindeki payı olarak sermaye gelirlerinin artışı
gösterilmektedir.
Grafik 15: Sermaye Gelirlerinin Gelişimi (2014-2018)
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Toplam sermaye gelirleri içinde büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri dışındaki
belediyelerin payı oldukça düşüktür. Belediye türleri itibariyle sermaye gelirlerinin
belediyelerin toplam gelirlerinin içindeki payı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 48: Sermaye Gelirlerinin Toplam Gelirler İçindeki Payı ve Belediye Türlerine Göre
Dağılımı (2018)
Sermaye Geliri

Toplam Gelir

Oran
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Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Toplam

4.989,58
4.617,59
450,73
238,66
58,17
10.354,73

54.664,53
41.431,17
8.057,03
6.000,20
1.517,53
111.670,46

9,13%
11,15%
5,59%
3,98%
3,83%
9,27%

Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin toplam gelirleri içinde sermaye
gelirlerinin payı %10 civarındadır. Bu pay belde belediyelerinin toplam gelirleri içinde ise
%3,83 olarak gerçekleşmiştir.
3.1.7.2. Kira Gelirleri
Belediyeler sahibi oldukları taşınmazlardan kamu hizmeti amacıyla kullanılmayanları
kiralamak suretiyle de gelir elde etmektedirler. Söz konusu kiralama gelirlerinin bir kısmı sahibi
oldukları taşınmazların personeline lojman olarak tahsis edilmesi nedeniyle elde edilen kira
bedelleridir.
Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazların üçüncü kişilerce işgal edilmesi
durumunda, belediyeler işgalcilerden ecrimisil talep edebilirler. Her ne kadar ecrimisil ile kira
kavramı birbirinden çok farklı olsalar da, sonuç olarak bir belediyelerin taşınmazlarının
kullanım bedeli olarak alındığından bütçede kira geliri adı altında sınıflandırılmaktadırlar.
Belediyeler sahibi oldukları sosyal tesisler veya spor tesislerini kiraya vermek suretiyle
kira geliri elde edebilmektedirler. Belediyeler sahibi oldukları taşınmazlar üzerinde üçüncü
şahıslar lehine irtifak hakkı kurulması suretiyle de kira geliri elde etmektedirler. Ayrıca
belediyelerin mülkiyetindeki taşınır malların kiralanması suretiyle de kira geliri elde
etmektedirler.
Tablodan da görüleceği üzere belediyelerin kira gelirlerinin toplam gelirleri içindeki
payı %2,20-2,50 civarındadır.
Tablo 49: Kira Gelirinin ve Toplam Gelirler İçindeki Payının Gelişimi
Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir İlçe Belediyesi
İl Belediyesi
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi
Toplam

2014
719,44
566,08
102,18
98,69
23,72
1.510,11

2015
901,33
649,91
118,96
114,79
17,87
1.802,86

2016
1.034,08
754,59
132,31
130,77
22,49
2.074,24

2017
1.018,86
808,83
149,47
154,79
28,44
2.160,39

2018
1.178,95
928,98
173,04
158,73
33,75
2.473,45
88

Toplam Gelirler
Top. Gel. İçinde Payı

62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47
2,41%
2,49%
2,54%
2,21%
2,21%

Grafikten de görüleceği üzere 2018 yılında belediyelerin elde ettikleri kira geliri
toplamının % 47,66’sı büyükşehir belediyeleri, %37,56’sı ise büyükşehir ilçe belediyelerine
aittir.
Grafik 16: Kira Gelirleri Tahsilatının Belediye Türlerine Göre Dağılımı (2018)
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3.1.7.3 Para Cezaları
Belediyeler iki tür para cezası tahsil etmektedirler. Bunlardan bini idari para cezaları
diğeri ise vergi cezalarıdır. İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre
uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle “encümen para cezası” terimi
kullanılmaktadır. Bunun nedeni; belediyenin uygulayacağı idari para cezalarında (hepsinde
olmasa da) kahir ekseriyetinde cezayı kesmeye Belediye Encümeni’nin yetkili olmasıdır.
Esasen teknik olarak “encümen para cezası” diye bir şey yoktur. Hepsi Kabahatler Kanunu’na
göre uygulanan idari para cezasıdır.
Vergi cezaları ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanmaktadır. 213 sayılı
Kanuna göre kesilen vergi ziyaı cezaları ile gecikme faizleri bu kapsamdadır. Ayrıca 6183 sayılı
Kanuna göre verginin zamanında ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme zamları da bu
kapsamdadır.
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Tablo 50: Para Cezaları, Belediye Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Gelir İçindeki Payı
Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir İlçe Belediyesi
İl Belediyesi
İlçe Belediyesi
Belde Belediyesi
Toplam
Toplam Gelirler
Top. Gel. İçinde Payı

2014
109,42
607,46
58,65
45,35
9,87
830,75
62.587,12
1,33%

2015
107,39
789,27
75,85
46,85
10,70
1.030,06
72.270,39
1,43%

2016
159,65
829,00
78,18
68,98
11,83
1.147,64
81.798,90
1,40%

2017
178,51
865,58
83,76
68,09
11,29
1.207,23
97.809,28
1,23%

2018
184,59
791,12
76,49
68,39
11,60
1.132,19
111.670,47
1,01%

Tablodan da görüleceği üzere idari ve vergi para cezalarının toplam belediye gelirleri
içindeki payı yıllar itibariyle değişiklikler göstermekle beraber % 1-1,5 civarında
seyretmektedir.
Grafik 17: Para Cezaları Tahsilatının Belediye Türleri İtibariyle Dağılımı (2018)
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Belediyelerin para cezalarının yaklaşık %70’ini büyükşehir ilçe belediyeleri tahsil
etmektedir. Belediye vergi gelirlerinin tahsil yetkisinin büyük oranda ilçe belediyelerinde
olması nedeniyle vergi cezalarının ve idari para cezalarının en önemli konusu olan imar
mevzuatı uyarınca kesilen para cezalarının ise imar yetkilerinin ilçe belediyelerinde olması
sonucu idari para cezalarının önemli bir kısmı ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmektedir.
3.1.7.4. Bağış ve Yardımlar
5393 sayılı Belediyeler Kanuna göre, belediyelerin belediye başkanının onayı ile şartsız
bağış, belediye meclisinin onayı ile şartlı bağış kabul etme yetkisi bulunmaktadır. Uygulamada
belediyeler Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve yabancı ülkelerden, çeşitli kamu kurum ve
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kuruluşlarından, Hazineden, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerden nakdi veya ayni
bağış kabul etmektedirler. Kabul edilen bağış ve yardımların bir kısmı proje karşılığı şartlı
bağışlar olup bir kısmı ise karşılıksızdır.
Tablo 51: Belediyelerin Aldığı Bağış ve Yardımların Toplam Gelirler İçindeki Payının
Gelişimi

Toplam Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı

milyon TL
2014
2015
2016
2017
2018
2019
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28
111.670,47 115.484,30
1.175,53 1.540,19 1.714,98 2.054,81
2.025,39
2.416,04
1,88

2,13

2,10

2,10

1,81

2,09

Belediyelerin çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldıkları bağış ve yardımların toplam
gelirleri içindeki payı yaklaşık % 2 civarında gerçekleşmektedir. Söz konusu bağış ve
yardımların önemli bir kısmı kamu kurum ve kuruluşları ile merkezi yönetim bütçesinde
konulan ödeneklerden gelmektedir.
3.1.7.5. Toptancı Hal Rüsumu
5957 sayılı Kanuna25 göre toptancı halinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali
dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edilir. Buradaki mal tabiri,
ticarete konu sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek et ve et ürünleri,
süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek
ve süs bitkilerini ifade etmektedir.
5957 sayılı Kanuna göre toptancı hallerini özel şahıslar işletebileceği gibi belediyeler
de işletebilir. Hal rüsumu, yeterli hizmet altyapısına sahip bankalar nezdinde malın üretildiği
yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi adına açılacak hesaba beş iş
günü içinde yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarın yüzde yetmiş beşi, malın tüketime sunulduğu
yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisi adına açılacak hesaba aylık
olarak izleyen ayın beşinci gününe kadar aktarılır.
Toptancı halinin bağlı olduğu belediye hesabında biriken tutarlar, ilgili belediyeye gelir
olarak kaydedilir ve bu şekilde gelir olarak kaydedilen tutarların en az yüzde onu toptancı
halinin temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve

25

26.03.2010 tarih ve 27553 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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kapasitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu diğer
teknik donanımın sağlanması, soğuk hava deposu, laboratuvar, tasnif ve ambalajlama ile diğer
ortak tesislerin kurulması ve işletilmesi için harcanmak üzere, izleyen yıl belediye bütçesine
ödenek olarak konulur. Bu şekilde ayrılan ödenekler amacı dışında kullanılamaz.
Özel toptancı hali işletmecisi hesabında biriken tutarların yarısı aylık olarak izleyen ayın
beşinci gününe kadar ilgili belediyeye ödenir.
Tablo 52: Toptancı Hali Rüsumu Tahsilat Tutarlarının Toplam Gelirler İçindeki Payının
Gelişimi

Toplam Gelirler
Toptancı Hal Rüsumu
% Dağılım
Top. Gel. İçinde Payı

2014
2015
2016
2017
2018
62.587,12 72.270,39 81.798,90 97.809,28 111.670,47
77,76
102,08
106,11
107,39
122,75

milyon TL
2019
115.484,30
164,97

0,12

0,14

0,14

0,13

0,11

0,11

3.1.7.6. Hazineye Ait Taşınmazların Satışından Belediye Payı
4706 sayılı Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un26
5’inci maddesine göre Hazine’ye ait taşınmaz malların satışından belediyelere pay verilmesi
gerekmektedir.
Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazine’ye ait taşınmazların satış bedellerinin
tahsil edilen kısmından % 10’u, öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde
kullanılmak şartıyla ilgili belediyelerin 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon
hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükşehir belediyesine
% 10 oranında pay verilir.
3.1.8.- Öz Gelirlerin Değerlendirilmesi

Belediyelerin öz gelirleri arasında yer alan vergi gelirlerine vergi türü bazında
bakıldığında haberleşme vergisi ile yangın sigortası vergisinin artık bir gelir mahiyetinde
olmadığı görülmektedir.
3.1.8.1. Haberleşme Vergisi
Daha önce de belirtildiği üzere haberleşme vergisinin mükellefi telefon, teleks, faksmili
ve data ücretlerini tahsil eden Türk Telekom A.Ş.’dir. Kanun metninde verginin mükellefi
26

18/07/2001 tarih ve 24466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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olarak şirket ismi yazdığından söz konusu hizmeti veren başkaca bir şirket olması durumunda
verginin mükellefi olmayacaktır. Kanunun yayınlandığı dönemde söz konusu hizmeti sadece
Posta Telgraf Telefon İdaresi verdiğinden kanun metninin bu şekilde yazılması mantıklı
olmakla beraber günümüzde söz konusu işletme özelleştirilmiş bu hizmetleri veren tek şirket
olma vasfını kaybetmiştir.
Mezkûr madde ile telefon ücretleri haberleşme vergisine tabi tutulmuştur. GSM mobil
sistemi abonelerinin kullandıkları cep telefonlarının da bir telefon olması ve haberleşme aracı
olarak kullanılması nedeniyle esasında haberleşme vergisinin kapsamında olduğu açıktır.
Ancak Kanun’un 29’uncu maddesinde, Posta Telgraf Telefon İşletmesi (PTT)27 tarafından
tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç)
verginin konusu olarak belirlendiğinden, söz konusu kurum dışında telefon, teleks, faksimili ve
data ücretleri tahsilatı yapan kurum veya kuruluşların tahsil ettikleri ücretlerin haberleşme
vergisinin konusuna girmemesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
GSM abonelerinden tahsil edilen ücretlerin haberleşme vergisine tabi olmadığına
ilişkin Danıştay 9. Dairesi’nin E: 2000/684, K:2001/2824 nolu kararı bulunmaktadır.
2464 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine göre, haberleşme vergisinin mükellefi telefon,
teleks, faksmili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresi’dir.
Bugün için “Posta Telgraf Telefon İdaresi” adı altında bir kuruluş bulunmamaktadır.
18/06/1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun gereğince 24/04/1995 tarihinde; PTT’deki
telekomünikasyon ve posta hizmetleri birbirinden ayrılmış ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak yeniden yapılandırılmıştır.
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. Türk Telekom
A.Ş. ise, hisselerinin tamamı Hazine’ye ait bulunmakta iken, Bakanlar Kurulu’nun 25/07/2005
tarih ve 2005/9146 sayılı “Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nin %55 oranındaki
Hissesinin Blok Olarak Satışına İlişkin Nihai Devir İşlemlerine Dair Karar’ın Yürürlüğe

27

4000 sayılı Kanun ile 10/06/1994 tarihinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na eklenen Geçici 3’üncü madde
gereğince bu mükellefiyet şu anda Türk Telekomünikasyon AŞ’ne aittir.
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Konulması Hakkında Kararı” uyarınca, %55 oranındaki hissesinin blok satışı ile özelleştirilmiş
bulunmaktadır.28
Yukarıda bahse konu olan 4000 sayılı Kanun ile 10/06/1994 tarihinde 406 sayılı Telgraf
ve Telefon Kanunu’na eklenen Geçici 3’üncü maddede, “406 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yapılan atıflar,
hizmet alanları itibariyle Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom) veya Türkiye
Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır” denilmektedir.
Günümüzde teknolojinin geldiği noktada cep telefonu ile iletişim kurmak sabit telefon
ile iletişim kurmaya oranla çok daha fazla yaygınlaşmış durumdadır. Ancak GSM
abonelerinden tahsil edilen ücretlerin haberleşme vergisine tabi olmadığına ilişkin yargı
kararları bulunması nedeniyle tahsil edilen haberleşme ücretleri üzerinden haberleşme vergisi
alınamamaktadır. Bu durum da belediyelerin öz gelirleri arasında sayılan haberleşme vergisinin
artık belediyeler için bir gelir kalemi olma vasfını yitirmesine neden olmaktadır.
3.1.8.2. Muayene Harcı
Belediyeler tarafından tahsil edilen Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Kaynak
Suları Harcı ve Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcının da artık belediyeler açısından
gelir olma niteliğini kaybettiği de açıktır. Belediyelerin sahip olduğu öz gelir kalemleri olan
vergi, harç ve harcamalara katılma paylarının tahakkuku, takibi ve tahsili konusunda sorunları
olduğu görülmektedir. Belediyelerin yerel vergi çabasını ve gelir elde etme girişimlerini
sınırlayan siyasi, yönetsel, kanuni sebepler bulunmaktadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 1981 yılında yayınlanmıştır. Belediye ait bazı
vergilerin mükelleflerine veya konularına ilişkin geçen dönemde bazı önemli değişiklikler
olmuş ancak Kanun’da herhangi bir değişiklik yapılmadığından potansiyel bazı vergi gelirleri
belediyeler tarafından tahsil edilemez duruma gelmiştir.
3.1.8.3. Doğalgazın Yaygınlaşmasına Rağmen Kanunda Havagazının Vergiye Tâbi
Tutulmuş Olması
Kanunun 34’üncü maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik
ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi bulunmaktadır. Kanunun
yayınlandığı tarihlerde yoğun olarak kullanılan havagazı günümüzde yerini doğalgaza

28

Ahmet OZANSOY: “Türk Telekom İlan ve Reklam Vergisinden Muaf mı?”, İdari ve Mali Mevzuat, Ağustos 2013,
Sayı 155, s. 36
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bırakmıştır. Ancak Kanun metninde havagazı ibaresi halen var olduğundan doğalgaz tüketimi
üzerinden söz konusu verginin tahsil edilmesi mümkün olmamıştır.29
Belediyelerin bu gelirden mahrum kalmalarının tek nedeni ise Kanunun yayınlandığı
tarihte yaygın olarak kullanılan havagazı yerine günümüzde doğalgazın kullanılması ancak
Kanunda verginin konusunun doğalgaz tüketimi olarak değiştirilmemesidir.
3.1.8.4. Cep Telefonu Görüşmelerinin Haberleşme Vergisinin Konusunun Dışında
Kalması
2464 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir alan içinde
Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data
ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) haberleşme vergisine tabidir.
Mezkûr madde ile telefon ücretleri haberleşme vergisine tabi tutulmuştur. GSM mobil
sistemi abonelerinin kullandıkları cep telefonlarının da bir telefon olması ve haberleşme aracı
olarak kullanılması nedeniyle esasında haberleşme vergisinin kapsamında olduğu açıktır.
Ancak Kanun’un 29’uncu maddesinde, Posta Telgraf Telefon İşletmesi (PTT)30 tarafından
tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç)
verginin konusu olarak belirlendiğinden, söz konusu kurum dışında telefon, teleks, faksimili ve
data ücretleri tahsilatı yapan kurum veya kuruluşların tahsil ettikleri ücretlerin haberleşme
vergisinin konusuna girmemesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
GSM abonelerinden tahsil edilen ücretlerin haberleşme vergisine tabi olmadığına ilişkin
Danıştay 9. Dairesi’nin E:2000/684, K:2001/2824 sayılı kararında, Anayasa’nın 73’üncü
maddesi gereğince vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin Kanun ile konulacağı, 2464 sayılı
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle cep telefonlarının henüz Türkiye’nin gündeminde
bulunmadığı, dolayısıyla yasa koyucunun GSM telefon hizmetlerini verginin konusu olarak
görmesinin mümkün olmadığı, kıyas yoluyla vergilemenin “verginin yasallığı” ilkesine aykırı
olduğunu ifade etmiştir.
2464 sayılı Kanun’un “verginin konusu” başlıklı 29’uncu maddesi en son 11/12/1985
tarih ve 3239 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Bu tarih itibariyle 406 sayılı Telefon ve Telgraf
Kanunu uyarınca maddede sayılan haberleşme hizmetleri tekel niteliğinde olup bu hizmetler
Posta Telgraf Telefon İşletmesi (PTT) tarafından yürütülmekteydi. Haberleşme vergisinin bir
29

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 04/04/2008 tarih ve 35312 sayılı özelgesi
4000 sayılı Kanun ile 10/06/1994 tarihinde 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’na eklenen Geçici 3’üncü madde
gereğince bu mükellefiyet şu anda Türk Telekomünikasyon AŞ’ne aittir.
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şirket tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine bağlanmasının
mantığı budur. Mevzuatımızda belli bir şirket tarafından tahsil edilen ücretlerin verginin
konusuna girdiği başka bir örnek de bulunmamaktadır. Dönemin şartları nedeniyle Kanun
metninin bu şekilde tanzim edilmesi ve halen uygulanması, günümüzde söz konusu hizmetleri
yürüten farklı şirketlerin tahsil ettiği aynı nitelikteki ücretlerin verginin konusu dışında
kalmasına sebep olmaktadır. Özellikle GSM şirketlerinin abone sayısı ve telefon görüşmesi
nedeniyle elde ettikleri hasılat dikkate alındığında, Kanun metninin bu şekilde mevcudiyetini
sürdürmesi halinde belediyelerin ciddi bir gelir kaynağından mahrum kalacakları da açıktır.31
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü
2019 4. Çeyrek Sektör Raporu” ndaki verilere göre elektronik haberleşme sektörünün 2019 yılı
gelirleri 66,68 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı rapora göre ülkemizdeki GSM
abone sayısı 74 milyonu aşmış durumdadır. Bu rakam sektör gelirini ifade etmekte olup, elde
edilen hasılattan giderlerin düşülmesi sonucu gelir hesaplandığından, sektörün hasılat
toplamının çok daha yüksek tutarda olduğu açıktır. Sektör hasılatının 66,68 milyar olarak
dikkate alınması durumunda dahi, haberleşme vergisi oranının %1 olduğu düşünüldüğünde,
belediyeler açısından 666,8 Milyon TL vergi kaybı olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, günümüz şartlarının oldukça gerisinde kalmasına rağmen maddenin lafzı
uyarınca ilgili kurum (Türk Telekomünikasyon A.Ş.) dışında telefon, teleks, faksimili ve data
hizmeti veren şirketlerin tahsil ettikleri ücretler haberleşme vergisinin konusuna
girmemektedir. Kanun metninin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlemesi durumunda
belediyelerin önemli bir gelir elde edecekleri açıktır.
3.1.8.5. Yangın Sigorta Vergisi Uygulaması ve Gelirlerin İstanbul’da Toplanması
Yine, sigorta şirketlerinin binek ve ticari araçlar için yaptıkları yangın teminatını da
içeren kasko poliçeleri dolayısıyla yangın sigortası vergisi beyan etmedikleri görülmektedir. Ne
yazık ki bu yersiz ve hukuksuz uygulamaya sigorta şirketlerinin, kaskonun bir yangın sigortası
olmadığı, yangın teminatının kasko kapsamında verilen ek bir teminat olduğu, bu yüzden kasko
poliçesinin yangın sigortası muamelesi olmadığı yönündeki düşünceleri sebep vermektedir.
Oysaki yangın teminatını da içeren kasko poliçesi ile bir ev içindeki tüm eşyalar için verilmiş
yangın teminatını da içeren ev poliçesi arasında mahiyet olarak bir fark yoktur. Asıl olan bir
gayrimenkul veya menkul mal için yangına karşı bir sigorta yapılmasıdır. Bu sigorta işleminin
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2018 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki GSM abonesi sayısı 80 Milyon aboneye ulaşmıştır.
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hangi ad altında yapıldığının, ana ya da ek teminat olup olmadığının vergi kanunları açısından
hiç bir önemi yoktur. Dolayısıyla "yangın teminatını içeren" tüm sigorta muameleleri
dolayısıyla alınan prim üzerinden yangın sigortası vergisi hesaplanmalıdır.
Binek ve ticari araçlar için yapılan sigorta poliçelerinde yangın teminatının ek bir
teminat olarak görülmesi ve ücretlendirilmemesi, dolayısıyla yangın sigorta vergisini
beyannamelerine konu etmemeleri belediyeler açısından oldukça ciddi bir gelir kaybına neden
olmaktadır.
Belediyelerin öz gelirlerinden biri olan yangın sigortasının mükellefi sigorta
şirketleridir. Sigorta şirketleri bir ay içindeki işlemlerini bağlı oldukları belediyeye bir
beyanname ile bildirmek ve hesaplanan vergiyi ödemek zorundalardır. Dikkat edileceği üzere
sigorta şirketleri beyannameyi, sigortalanan menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yer
belediyesine değil de kendi bağlı oldukları belediyeye vermek zorundadırlar. Yani İstanbul’da
bulunan bir sigorta şirketi, sigorta ettirilen menkul ve gayrimenkul mal Türkiye’nin neresinde
bulunursa bulunsun tahsil ettiği yangın sigortası vergisini bağlı bulunduğu belediyeye bir
beyanname ile bildirecek ve ödeyecektir.
Ancak bu haliyle düzenleme Kanun’un öngördüğü vergilendirme sistemine
uymamaktadır. Çünkü bu durumda, sigorta şirketlerinin genellikle İstanbul’da bulundukları ve
düzenlemede tahsil edilen yangın sigortası vergileri için belediyeler arasında herhangi bir
dağıtım da öngörülmediği dikkate alındığında, Türkiye’nin çok büyük kısmında yer alan
belediyelerin herhangi bir yangın sigortası vergisi tahsilatının olamayacağı aşikârdır.
Bu halin, düzenlemenin yapısına ve ruhuna aykırı olduğu açıktır. Yangın sigortası
vergisi alınmasındaki amaç, belediyelerin yaptıkları yangından korunma masraflarına sigorta
şirketlerinin iştirak ettirilmesini sağlamaktır. Bu sebeple, sigorta ettirilen menkul ve
gayrimenkullerin bulunduğu yer belediyesine bu vergi ile bir ekonomik katkı yapılmalıdır.
Danıştay’ın konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bazı kararlarda yangın sigorta
vergisinin sigorta şirketleri tarafından menkul ve gayrimenkulün bulunduğu yer belediyesine
ödenmesi gerektiğini karara bağlamıştır. Ancak başka bir Danıştay kararında ise verginin
menkul veya gayrimenkulün bulunduğu yer belediyesi değil de mükellefin bağlı bulunduğu yer
büyükşehir belediyesine ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir.
Uygulamada da sigorta şirketleri yangın sigorta vergisini bağlı oldukları, genel olarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir belediyesine beyan edip ödemektedirler. Yangın
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sigorta vergisinin bu şekilde uygulanması, kanuni düzenlemenin eksik olması nedeniyle hemen
tüm verginin belli şehirlerde toplanması, yangın söndürme hizmeti veren birçok belediyenin bu
vergiden pay alamamasına neden olmaktadır.
Uygulamada yoğun olarak yangın teminatı yanında başkaca teminatların da verildiği
“karma” nitelikli poliçelerin düzenlendiği görülmektedir. Sigorta şirketleri yangın teminatına
ilişkin sigorta primini düşük tutma eğiliminde olmaktadırlar. Bunun nedeni ise verilen diğer
teminatlara ilişkin olarak prim üzerinden herhangi bir yerel vergi hesaplanması
gerekmemesidir. Sigorta şirketleri bu tür poliçelerde yangın teminatı için ya çok düşük bir prim
belirlemekteler veya herhangi bir prim belirlememe yoluna gitmektedirler. Bu durum
belediyelerin önemli bir gelir kaybı yaşamalarına sebep olmaktadır.
3.1.8.6. Belediyelerin Öz Gelirleri Üzerindeki Denetim Yetkilerinin Sınırlı Olması
Türk vergi sisteminde genel olarak beyan esası geçerlidir. Bu esasta mükellefler vergiye
tabi işlemlerini vergi dairesine verecekleri bir beyanname ile bildirirler ve tahakkuk eden
vergiyi öderler. Mükellef beyanına göre işlem yapan vergi idaresi, söz konusu beyanların
doğruluğunu her zaman için “vergi incelemesi” yoluyla denetleyebilmektedir.
Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan vergiler ile tellallık harcı da beyan usulüne
tabidir. Mükellefler bir aylık vergiye tabi işlemlerini belediyeye bir beyanname ile bildirmekte
ve mükelleflerin beyanı üzerine vergi tahakkuk etmektedir. Ancak belediyelerin elinde
mükellef beyanlarını kontrol edebilecekleri “vergi inceleme” yetkisi bulunmamaktadır.
Gerek Belediye Gelirleri Kanunu, gerekse Emlak Vergisi Kanunu’nda belediyeler,
kendilerinin tarh ve tahsil etmeye yetkili oldukları vergi, resim, harç ve katılma payları
bakımından vergi dairesi sayılmaktadır.32 Belediyeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
uygulaması bakımından vergi dairesi sayıldığından, vergi incelemesi hariç tüm yetkileri
kullanabileceklerdir.
Belediye Gelirleri Kanunu tasarısının 11/12/1980 tarihinde TBMM’ye ilk sevk edilen
halinde Belediye Gelirleri Kanunun uygulamasında, Vergi Usul Kanunu’nda yazılı vergi
inceleme yetkisinin, bu kanunla ilgili olmak üzere “belediye müfettişleri” tarafından
kullanılacağına ilişkin bir hüküm yer almakta iken; tasarıyı değerlendiren ilgili TBMM
Komisyonu, söz konusu madde de yer alan vergi inceleme yetkisine ilişkin hükmü, bu yetkinin
32

Ahmet OZANSOY: “Belediyelere Vergi Mahremiyeti Gerekçesiyle Bilgi Vermemek Mümkün müdür?”, İdari ve
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yüksek tahsilli yetişmiş meslek mensupları tarafından kullanılmasının faydalı olacağı, yetişmiş
elemanlara ve dolayısıyla teşkilata sahip olmayan belediyelere vergi inceleme yetkisi
tanınması, özellikle ileride büyük mahsurlar yaratacağı gerekçesiyle kabul etmemiştir.33
Mevcut durumda; belediyelerin vergi inceleme yetkisi kullanamıyor olması son derece
garip bir durumdur. Zira başlı başına bir vergi dairesi olan, vergi tarh eden, tebliğ eden,
tahakkuk ettiren ve tahsil eden bir dairenin, beyan usulünün geçerli olduğu vergi sistemimizde
mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu kontrol edemiyor olması, onları “topal ördek”
pozisyonuna getirmektedir.
Halihazırda belediye gelirleri açısından vergi incelemesi yapmaya yetkililer Vergi
Müfettişleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı olarak görev yapan Vergi
Müfettişlerinin uzunca bir süredir belediye gelirleri açısından vergi incelemesi yapmamaktadır.
Her ne kadar 2464 sayılı Kanunun ilk yasalaştığı yıllarda belediye müfettişleri yetişmiş
eleman olarak kabul edilmeseler de bugün için bu görüşün geçerliği kalmamıştır. Zira artık
belediye müfettişleri de aynen vergi müfettişlerinin mesleğe başlama şartlarına tabidir ve
mesleki yeterlik sınavlarına girmektedirler. Bu nedenle belediye müfettişlerine belediyelere ait
vergiler ve harçlarla sınırlı olarak vergi inceleme yetkisi verilmesi yoluyla, belediyelerin bu
problemine bir çözüm bulunabilir.
3.1.8.7. Belediyelerin Öz Gelirleri İle İlgili Olarak Merkezi Yönetimce İstisna ve
Muafiyetler Getirmesi
Belediyelerin öz gelir kaynaklarını toplamalarına izin veren Kanunları çıkarma ve bu
Kanunlarda değişiklik yapma yetkisi merkezi idareye (Hükümete) aittir. Anayasamızda yer alan
“vergilendirmenin yasallığı” ilkesi uyarınca belediyelerin kendi öze gelirlerini belirleme ve
değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır.
Belediye gelirlerine ilişkin düzenlemeleri yapan merkezi idare gelir kaynaklarına ilişkin
istisna ve muafiyetlere de karar verme yetkisine sahiptir. Belediyelerin öz gelirleri ile ilgili
olarak merkezi yönetimce istisna ve muafiyetler getirilmesi veya bunların kapsamının geçici
veya kalıcı olarak değiştirilmesi, belediyelerin öz gelirlerini azalmasına sebep olmaktadır.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’nci maddesi ile Cumhurbaşkanına verilen
yetki bunun en açık örneğidir. Buna göre Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef
33
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kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını
belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları
aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye
sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali
dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. “0” oranlı
emlak vergisi olarak bilinen bu yetki kullanılmış olup halen şartları taşıyan mükellefler emlak
vergisi ödememektedirler.
Merkezi yönetimin tek yanlı olarak alacağı bir karar ile belediyelerin emlak vergi
gelirlerinin önemli miktarda azalmasına neden olan “0” oranlı emlak vergisi ile belediyelerin
kaybı olan emlak gelirinin merkezi yönetim bütçesinde telafi edilmesi gerekmektedir.
Benzer bir düzenleme 6360 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde de yer almaktadır.
Buna göre Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu ile Belediye
Gelirleri Kanununun 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacağı hükme bağlanmış daha sonra
bu muafiyet 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 6360 sayılı Kanun ile 16.082 köyün tüzel
kişiliği kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Tüzel kişiliği kaldırılan ve mahalleye
dönüştürülen köylerde belediyelerin herhangi bir gelir kaynağı geçici olarak kalmamıştır.
Özellikle merkeze uzak yerlerde bulunan köylerden dönüşen mahallelere belediyelerin hizmet
götürebilmeleri için ciddi miktarda yatırım yapmaları gerekmektedir. Bir yandan belediyelerin
hizmet alanlarının genişletilmesi diğer yandan mahalle statüsüne geçen yerlerden herhangi bir
gelir elde edilmeyecek olunması belediyeleri geçiş döneminde zorlamaktadır.
İzleyen tabloda belediye gelirleri kanunu ve emlak vergisi kanunu kapsamında
öngörülen vergi muafiyetlerine ilişkin toplam 69 başlıkta istisna ve muafiyetler getirildiği
görülmektedir. Bu muafiyetlerin yarattığı vergi harcaması büyüklüğüne ilişkin hesaplama
üçüncü bölümde mali etki analizi başlığı altına bazı muafiyet kalemleri için hesaplanmaya
çalışılmıştır. Bu muafiyet ve istisnalardan kaynaklı olmak üzere belediyelerin gelir kayıplarına
ilişkin son dönem Fransa uygulamasında34 olduğu gibi merkez tarafından kısmen de olsa
karşılanmasına yönelik mali desteklerin bütçe kapsamında yapılması hem belediyenin gelir
yapılarının desteklenmesi hem de uygulamanın etki ve sonuçları da dikkate alınarak disipline
edilmesi açısından önem taşımaktadır.
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Fransa 2019 yılında sari yelekliler hareketnin bir sonucu olarak bazı yerel vergileri zamana yayarak kaldırmış
ve oranlarını düşürmüştür. Buna ilişkin belediyelerin uğrayacağı kaybı ise karşılamayı çıkarılan düzenleme
kapsamında taahhüt etmiştir.
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Tablo 53: Belediye Gelirleri Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu Uygulamasında Muafiyet ve
İstisnalar
2464 sayılı Kanun İstisna ve Muafiyetler
İlan ve Reklam Vergisi
TRT tarafından yayımlanan ve yapılan ilan ve reklamlar
Her Türlü Gazete, Dergi ve Kitaplarda Yapılan İlan ve Reklamlar
İnternette yapılan ilan ve reklamlar
Gerçek kişilerin ikametgâhlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar
İşletmelerin İştigal veya İmal Konusu Maddelerinin Ambalajları Üzerinde Bulunan ve Kendi İşlerine
Ait İlan ve Reklamları ile Ambalaj Muhtevasından Olan Prospektüs ve Tarifnameler
Gerçek veya Tüzel Kişilere Ait İşyerlerinin İçine veya Dışına Asılan İş Sahibinin Kimliği ile İşin
Mahiyetini Gösteren ve Alanı Yarım Metrekareyi Aşmayan Işıksız Levhalar
Genel ve Özel Bütçeli İdareler ile İl Özel İdarelerinin, Belediyelerin, Köylerin ve Bunların
Kuracakları Birliklerin Yapacakları Her Türlü İlan ve Reklamlar
Posta-Telgraf-Telefon işletmesinin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)İşletmesinin yapacağı her türlü ilan ve reklamlar
Yükseköğretim Kurumları ile Vakıf Üniversitelerinin Durumu
Siyasi Partilerin Siyasi Faaliyet Sınırları İçinde Yapacakları İlan ve Reklamlar
Ülke Ürünlerinin ve Turizminin Reklamının Yapılması ve Ticari Müesseselere Ait İletişim
Bilgilerinin Yer Aldığı Kataloglar
Umumi Mahallere Reklam Amacı ile Konulacak Sıra, Bank ve Benzeri Gereçler Üzerindeki İlan ve
Reklamlar
Sinema ve tiyatro binalarının içine veya dışına asılan ve oynatılan film ya da oyunun tanıtımını yapan
afişler ve reklamlar
Eğlence Vergisi
Kamu Kurumları Tarafından Ulusal Günlerde Düzenlenen Tören ve Şenlikler
Kamu Kurumları Tarafından Düzenlenen Kongre, Fuar, Festival vb. Faaliyetler
Okullar ve Askeri Tesislerde Düzenlenen Eğlence Faaliyetleri
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Müşterek Bahis Oyunları
Kahvehane ve Çay Ocakları
Haberleşme Vergisi
Verginin mükellefi tek bir kamu kurumu olarak belirlendiğinden herhangi bir istisna ve muafiyete yer
verilmemiş.
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Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Danıştay kararı uyarınca doğalgaz tüketimi verginin konusuna girmiyor. Kanunda adı geçen havagazı
yerine artık doğalgaz yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kazanç gayesi gütmeyen sağlık ve sosyal hizmet tesisleri
İbadethaneler
Uluslararası fuar ve panayırlar
Elektrik ve Havagazı Üreten Dağıtım ve Tüketim Müesseseleri
Yangın Sigortası Vergisi
Herhangi bir istisna/muafiyet bulunmuyor
Çevre Temizlik Vergisi
Genel ve özel bütçeli idarelere ait binalar
İl özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birliklere ait binalar
Darülaceze ve benzeri kuruluşlara ait binalar
Üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, (Vakıf üniversiteleri dahil)
Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları,
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtları,
Korumalı işyerleri
Umuma açık ibadet yerleri,
Karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine
mahsus olan binalar,
Milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların
müştemilatı
Emlak Vergisi Kanununda Yer Alan Muafiyet ve İstisnalar
Daimi Muafiyet ve İstisnalar
Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine,
kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait binalar
İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı
müesseselere ait;
aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları;
bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı durak yerleri;
Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile
bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam,
çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları
102

Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı
Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları
veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla)
Kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi
merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler,
kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerler
Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatı
Zirai istihsalde kullanılmak şartıyla makina ve alet depoları, zahire ambarları, samanlıklar,
arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahalleri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri
binalarla, işçi ve bekçi bina, kulübe ve barakaları;
Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve aletdepoları, kayıkhaneler, denizlerde ve
göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları;
Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve
bunların mütemmimleri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, peron
alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, cer ve malzeme depoları gibi
demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve
meydanlarındaki terminal binaları, teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve
mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile ısı ve enerji
santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanlarında ve gerekse uçuş yolları üzerindeki
seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME, NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere
sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri
Her nevi su bentleri, baraj, sulama ve kurutma tesisleri
Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan binalar ile elçilerin ikametine
mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye'de bulunan
milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis
edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji
geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar
Enerji nakil hatları ve direkleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gene Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine
ait binalar (Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis
edilmemeleri şartıyla
Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler
ve bu kooperatiflerin kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli
Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları kendi hizmet binaları.
Karşılıklı olmak şartıyla Uluslararası Antlaşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlere ait
özel okul binaları.
Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş
vakıflara ait binalar
Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil lojman binaları hariç)
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Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile basit
usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda dinlenme
amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz)
Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile
bunların ayrılmaz parçası olan istasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düşürme ve ölçüm, hat vana
grupları, haberleşme, pik, katodik koruma gibi),
18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile
yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna
intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların
iflâs idarelerine ait binalar
28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu olan binalar
Geçici Muafiyetler
Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500 Yeni Türk Lirasından az olmamak
üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile
geçici muafiyetten faydalandırılır.
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir
veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve
işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde
turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici
muafiyetten faydalandırılır
Afet nedeniyle yıkılan binaların yeniden yapılması ve hak sahiplerine teslimi durumunda 10 yıl geçici
muafiyetten yararlanılır
Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda da
kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri süre için vergiden muaftır.
Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler,
inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten
faydalandırılır
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihitakip eden bütçe
yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır
4706 sayılı Kanuna göre Hazineye ait satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan
itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
“0” Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması
Cumhurbaşkanı, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar
hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan
sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin
dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa
hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye
yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine
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ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler
hakkında bu hüküm uygulanma

3.2. Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri Paylaşımı
Belirli gelirlerin paylaşılması yönteminde, vergiler merkezi yönetim tarafından tahsil
edilmekte ve daha sonra bazı vergilerin toplam hasılatı üzerinden yerel yönetimlere belli
kriterlere göre pay verilmektedir.
Türkiye’de 1981 yılına kadar merkezi yönetim tarafından tahsil edilen bazı vergilerin
bir havuzda toplanması ve nüfus kriterine göre belediyelere dağıtılması sistemi uygulanmıştır.
2380 sayılı Kanun35 ile merkezi yönetim tarafından toplanan genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyelere belirli oranlarda pay verilmesi usulü benimsenmiştir. Daha sonra çıkarılan 5779
sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun36 ile il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak
paylar yeniden düzenlenmiş, en son 6330 sayılı Kanun37 ile 5779 sayılı Kanun’da yapılan
değişiklikler ile genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar son şeklini almıştır.
5779 sayılı Kanun’a göre il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamı üzerinden pay verilir. Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından,
esas olarak vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır.
On dört ilde yeni büyükşehir kurulması nedeniyle 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda gerekli
uyarlamalar yapılmıştır. Büyükşehir belediyelerine belediye sınırları içinde toplanan genel
bütçe vergi gelirlerinden (Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan
petrol ve petrol ürünlerinden alınan vergiler hariç) ayrılan pay %5’ten %6’ya çıkarılmıştır.
Büyükşehir ilçe belediyelerine genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan pay ise, büyükşehir ilçe
belediyelerinin sayısındaki artışa paralel olarak, %2,5’ten %4,5’e çıkarılmıştır. Buna uygun
olarak geri kalan il ve ilçelere ayrılan pay ise %2,85’ten %1,5’e düşürülmüştür . İl özel idareleri
payı ise, büyükşehir belediyesi kurulan otuz ilde il özel idareleri kaldırıldığından, %1,15’ten
%0,5’e indirilmiştir. Toplamda ise büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere genel bütçe
vergi gelirlerinden ayrılan payın oranı, önceden olduğu gibi %,6,5 olarak kalmış,

35

05.02.1981 tarih ve 17242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
02.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
37
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
36
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değişmemiştir. Bu durumda belediyelere yapılan transferlerdeki artış büyükşehir belediye
sayısının artması hesaplanacak matrahın genişlemesinden ve büyükşehir belediyelerine
ayrılacak payın oranının %5’den %6’ya çıkarılmasından kaynaklanmaktadır.
Belediyelere aktarılan kaynaklarla ilgili en önemli yenilik ise transferlerin paylaşım
ölçütlerinde yapılan değişikliktir. Önceki uygulamada büyükşehir belediyeleri için hesaplanan
payın %70’i doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine verilmekte, %30’u bir havuzda toplanıp
büyükşehir belediyelerine nüfusları oranında dağıtılmaktaydı. Kanunla bu oranlar sırasıyla %60
ve %40 olarak değiştirilmiş, havuzda toplanan %40’ın paylaşımında ise %70’i nüfus,
%30’unun ise ilin yüzölçümü esas alınarak büyükşehir belediyeleri arasında paylaştırılması
esası getirilmiştir. (Yılmaz ve ark, 2017).
Bu açıklamalar ışığında 5779 sayılı Kanuna göre belediyelere ayrılacak payları şu
şekilde sınıflandırmamız mümkündür;
Büyükşehir Belediyelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aldıkları Paylar
6360 sayılı Kanun Öncesi
6360 sayılı Kanun Sonrası
İl sınırları içindeki vergi tahsilatının %5’i. Bunun G.B.V.G.
nin
(Büyükşehir
belediye
%70’i doğrudan verginin toplandığı büyükşehir sınırlarındaki, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
belediyesine, %30’u nüfusa göre
Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç)
% 6 sı. Bunun %60’ı doğrudan verginin
toplandığı büyükşehir belediyesine, kalan %40’ın
%70’i nüfus esasına göre, %30’u yüzölçümüne
göre
İlçe belediyelerinin GBVG tahsilat toplamından İlçe belediyelerinin GBVG tahsilat toplamından
nüfus esasına göre aldıkları payın %30’u
nüfus ve yüzölçümü esasına göre aldıkları payın
%30’u
Büyükşehir İlçe Belediyelerinin GBVG Aldıkları Paylar
6360 sayılı Kanun Öncesi
6360 sayılı Kanun Sonrası
Genel bütçe vergi gelirlerinin %2.5’i nüfus Genel bütçe vergi gelirlerinin %4,5’i. Bu payın
esasına göre. Hesaplanan tutarın %30’u %90’ı nüfus, %10’u yüzölçümüne göre
büyükşehir belediyesi payı.
büyükşehir ilçe belediyelerine aittir. Hesaplanan
tutarın %30’u büyükşehir belediye payı
Büyükşehir Dışındaki Belediyelerin GBVG Aldıkları Paylar
Genel bütçe vergi gelirlerinin %2,85’i. Bu payın Genel bütçe vergi gelirlerinin %1,5’i. Bu payın
%80’i nüfus, %20’si gelişmişlik endeksine göre %80’i nüfus, %20’si gelişmişlik endeksine göre
dağıtılır.
dağıtılır.

Kanuna göre belediyelere aktarılacak paylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
aylık olarak hesaplanacaktır. Hesaplanan bu paylar, büyükşehir belediyelerine Hazine ve
Maliye Bakanlığınca doğrudan, il özel idareleri ve diğer belediyelerin paylarını ise ilgili
idarelere aktarılmak üzere İlbank A.Ş.’ye aktarılacaktır. 5779 sayılı Kanunun 2 nci maddesine
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istinaden, belediyelere G.B.V.G. tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan payların hesabında
G.B.V.G. tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar esas
alınmaktadır.
Merkezi yönetim genel bütçe vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapılan transferler
yukarı da çerçevesi çizilen kanunla düzenlenmiş olup, yapılacak olan transferlerin miktarı her
ay gerçekleşen genel bütçe vergi gelirlerinin miktarına bağlıdır. Bundan dolayı genel bütçe
vergi gelirlerinin yüksek olduğu aylarda yerel yönetimlere yapılan transferler, doğal olarak
diğer aylara göre daha yüksek olabilmektedir. Bu durum yerel yönetimlere yapılan transferlerde
aydan aya farklılık gösterse de yerel yönetimlere transfer gelirlerinin düzenli olarak alınacağı
konusunda güvence vermektedir. Yerel yönetimlere yapılan transferlerin iki önemli özelliği
vardır. Bunlar; a) Belediyelere her ay aktarılacak tutarın belirlenmesinde, merkezi yönetimin
yönetsel kararının değil, o ay toplanılan genel bütçe vergi geliri tutarlarının esas alınması ve b)
Yapılan transferlerin kullanımının belirli bir şarta bağlanmayan koşulsuz transferler olmasıdır.
(Yılmaz ve ark., 2017)
Bu hükümler ve merkezi yönetim bütçe performansı çerçevesinde 2014-2019
döneminde merkezi yönetimden aktarılan vergi paylarının konsolide edilmiş belediye gelirleri
içinde gelişimine baktığımızda 2014 yılında toplam gelirleri içinde % 54 seviyesinde olan payın
2019 yılında %60’lara çıktığı görülmektedir. GSYH’ya oran olarak ise % 1,8’lere çıkan oranın
tekrar %1,6’lara düştüğü görülmektedir.
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Grafik 18: Belediyelere Aktarılan Merkezi Vergi Paylarının Gelişimi (2014-2019)
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Belediye türlerine göre genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar ile bu payların
toplam gelirleri içindeki oranına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 54: Belediye Türleri İtibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı Dahil Aldıkları Gelir
Payları
milyon TL
2017
2018
35.876,05 44.366,18 49.444,13 58.739,69 68.535,21

2014

2015

2016

Toplam Transfer Tutarı
Büyükşehir Belediyeleri
20.778,14 26.024,72 29.393,15 34.910,30
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
10.276,92 12.409,74 13.502,17 15.963,77
İl Belediyeleri
2.439,98 2.988,27 3.331,63
4.026,84
İlçe Belediyeleri
1.872,91 2.268,13 2.519,71
3.014,71
Belde Belediyeleri
508,1
675,32
697,47
823,99
Belediyelerin Toplam Gelirleri İçindeki Payı
Büyükşehir Belediyeleri
69,62% 78,36% 77,52%
75,61%
Büyükşehir İlçe Belediyeleri
42,37% 43,12% 41,84%
42,36%
İl Belediyeleri
55,93% 56,22% 55,47%
55,83%
İlçe Belediyeleri
56,88% 58,19% 56,29%
56,04%
Belde Belediyeleri
61,02% 63,52% 61,84%
61,51%

41.148,37
18.210,51
4.731,36
3.490,80
954,15

75,27%
43,95%
58,72%
58,18%
62,88%

Tablodan da görüldüğü üzere, belediyelerin gelirlerinin önemli bir bölümü genel bütçe
vergi gelirlerinden alınan paydan oluşmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin toplam gelirlerinin
yaklaşık %75’i (6360 sonrası kurulan büyükşehirler için bu oran % 80’i aşmaktadır),
büyükşehir ilçe belediyelerinin toplam gelirinin %43’ü, il belediyelerinin toplam gelirinin %
108

55’i, ilçe belediyelerinin toplam gelirinin %58’i ve belde belediyelerinin toplam gelirinin
%62’si genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paydan oluşmaktadır.
Toplamda merkezden belediyeler aktarılan kaynağın ortalama olarak %86’sı büyükşehir
ve büyükşehir ilçe belediyelerine kalan %22’si ise diğer belediyeler gitmektedir.
Büyükşehirlerde (ilçeler dahil) kişi başına aktarılan merkez vergi payı 2018 yılı itibarıyla 910,5
TL iken bu tutar diğer belediyelerin ortalamasında 485,9 TL’ye düşmektedir.
Tablo 55: Genel Bütçe Toplam Vergi Paylarının Belediye Türlerine ve Kişi Başına Dağılımı
2014
20,012
9,661
2,386
1,841
497
34,397

2015
25,021
11,814
2,924
2,224
660
42,642

2016
28,528
12,748
3,244
2,482
681
47,682

2017
33,494
14,970
3,902
2,955
810
56,132

2018
40,391
17,426
4,619
3,438
937
66,811

58.2
28.1
6.9
5.4
1.4
100.0

58.7
27.7
6.9
5.2
1.5
100.0

59.8
26.7
6.8
5.2
1.4
100.0

59.7
26.7
7.0
5.3
1.4
100.0

60.5
26.1
6.9
5.1
1.4
100.0

0.98
0.47
0.12
0.09
0.02
1.68

1.07
0.51
0.13
0.10
0.03
1.82

1.09
0.49
0.12
0.10
0.03
1.83

1.08
0.48
0.13
0.10
0.03
1.80

1.08
0.47
0.12
0.09
0.03
1.79

333.7
161.1
266.4
442.7

410.4
193.8
326.6
541.5

461.3
206.1
356.3
597.4

534.0
238.7
423.7
694.6

636.1
274.4
485.9
814.7

494.8
266.4
442.7

604.2
326.6
541.5

667.5
356.3
597.4

772.7
423.7
694.6

910.5
485.9
814.7

Büyükşehir Belediyeleri
BŞ İlçe Belediyeleri
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Toplam
% Dağılım
Büyükşehir Belediyeleri
BŞ İlçe Belediyeleri
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Toplam
GSYH'ya Oran
Büyükşehir Belediyeleri
BŞ İlçe Belediyeleri
İl Belediyeleri
İlçe Belediyeleri
Belde Belediyeleri
Toplam
Kişi Başına Payların Dağılımı (TL)
Büyükşehir Belediyeleri
BŞ İlçe Belediyeleri
Diğer Belediyeler
Toplam
BŞB+BŞİ İlçe Belediyeleri
Diğer Belediyeler
Toplam

Bu durum, belediyelerin dönem boyunca merkezi yönetimden gelen mali transferlere
daha bağımlı hale geldiklerini göstermektedir. Belediyelerin merkezi yönetimden gelen mali
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transferlerin belediye bütçeleri içindeki payının artması, belediye harcamalarının yerel
vergilerden bağımsız olarak artmasına ve belediyelerin kendi öz gelirlerini toplama konusunda
isteksiz olmalarına neden olduğundan öz gelir- harcama arasında ilişkin kurulamamasına ve
hesap verilebilirliğin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.
Nitekim bu durum teoride sinek kağıdı etkisi olarak bilinen duruma işaret etmektedir..
Sinek kâğıdı etkisi, merkezi hükümetlerin yerel yönetimlere mali yardım (transfer) yapmaları
sonrasında yerel yönetim harcamalarının arttığını ve gelir toplama performansının zayıfladığını
ifade eden bir teoridir. Bu teoriye göre, yerel yönetimlere koşulsuz nitelikte verilen mali
transferlerin harcamalar üzerindeki etkisi öz gelirlerdeki artıştan daha büyüktür. Belediyelerin
artan oranda merkezi yönetimin transferlerine bağımlı hale gelmesi öz gelirlerini artırma
gayretlerini de azaltmaktadır.
Belediyelerin gün geçtikçe daha fazla oranda merkezi yönetim transferlerine bağımlı
hale gelmesi mali özerkliklerini zedelemekte ve merkezi politikalarına daha bağımlı hale
getirmektedir. Türkiye’de 1980 yılında sonra belediyelerin gelirlerindeki artış kendi öz
gelirlerinin artırılması yerine transferler aracılığı ile yapılmıştır. Belediyelerin merkezi yönetim
transferlerine bu kadar bağımlı hale gelmesi, kendi öncelikleri doğrultusunda etkinlik
araştırması yapılmaksızın israf boyutuna varan harcamalar yapmalarına neden olmaktadır.
Belediyelerin harcama yaparken belde sakinlerinin talepleri yerine merkezi yönetimin
taleplerine öncelik vermeleri, belediyeler ile oy veren vatandaş arasındaki ilişkiyi de olumsuz
etkilemektedir.
İller itibarıyla baktığımızda kişi başına belediye paylarının iller arasında hem toplam
gelirler hem de merkez payları açısından önemli bir farklılaşma gösterdiği görülmektedir
İzleyen grafikler bize belediyelerin kişi başına gelirlerinin hem toplamda hem de merkez
paylarının dağılımında farklılaşmasını göstermektedir. 2018 yılında ortalama 1011 TL olan kişi
başı belediye gelirlerin dağılımında Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir illeri belirgin bir şekilde
diğer illerin üzerinde yer alırken, son beş ilin ise kişi başına geliri ise 500 TL ve altındadır. En
yüksek il ile en düşük il arasında kişi başına gelir farklılaşması 4,7 kat seviyesindedir. Merkez
vergi paylarında ise en yüksek il ile en düşük ile arasındaki vergi geliri payı 4,5 kat seviyesinde
çıkmaktadır. Özellikle Kocaeli, Ankara, İzmir ve Kocaeli olmak üzere ilk dört il (Erzurum’un
dönemsel etkisi dışarıda bırakıldığında) diğer illerden belirgin şekilde ayrışmaktadır.
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Grafik 19: Kişi Başına Belediye Gelirlerin Dağılımı
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Grafik 20: İller Arasında Kişi Başı Genel Bütçe Vergi Paylarının Dağılımı (2018)
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3.2.1. Büyükşehir Belediyelerinde Merkezle Gelir Paylaşımı
Büyükşehir belediyeleri, bulundukları ilin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç vergi tahsilat
toplamından %6 oranında pay almaktadırlar. Bu tutarın %60’ı doğrudan ilgili büyükşehir
belediyesine yer esasına göre aktarılmakta olup kalan %40’lık bölüm bir havuza aktarılmakta
daha sonra bu havuzdaki tutarın %70’i nüfus, %30’u ise yüz ölçüm kriterlerine göre büyükşehir
belediyeleri arasında yeniden dağıtıma tabi tutulmaktadır. Ayrıca genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamı üzerinden (yer esasına göre) büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların
yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.
Büyükşehir belediyelerine aktarılacak vergi tahsilat tutarının hesaplanmasında 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel
tüketim vergisi dikkate alınmamaktadır. Bunun sebebi (I) sayılı listede yer alan petrol ve türevi
ürünlerin özel tüketim vergisinde vergiyi doğuran olay ve verginin mükellefi dikkate alındığında
hemen hemen bütün mükelleflerin İstanbul ve Kocaeli illerinde bulunmasıdır. Sadece iki ilde
tahsil edilen bir vergi çeşidinin hesaplamaya katılması halinde, bir ilde tahsil edilen vergi
tutarının %60’ının doğrudan o il büyükşehir belediyesine aktarılması nedeniyle, büyükşehir
belediyeleri arasında bu iki ilimiz yönünden ciddi bir gelir farkı yaratacağı ortadadır. Ancak bu
vergi türünün hesaplamaya hiç dahil edilmemesi yerine %40’lık gelir havuzuna ayrıca
aktarılması durumunda bütün büyükşehir belediyelerinin söz konusu vergi tahsilatından belirli
oranlarda pay alacağından daha uygun bir yöntem olacağı söylenebilir.
Aşağıda yer alan Tablo 56’da 2018 yılında genel bütçe gelirlerinden büyükşehir
belediyelerin aldıkları paylar görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere genel bütçe vergi
gelirlerinden büyükşehir belediyeleri kişi başı ortalama 506,95.-TL pay almışlardır. Büyükşehir
belediyelerinin illerindeki vergi tahsilatının % 40’ının bir havuzda toplanması ve bu havuzdan
nüfus ve yüzölçümüne göre tüm büyükşehir belediyelerine pay verilmesi sonucunda İstanbul,
Ankara, Kocaeli ve İzmir gibi vergi toplama potansiyelleri yüksek olan illerin paylarının bir
kısmının gelir yaratma potansiyeli düşük olan büyükşehir belediyelerine aktarıldığı
görülmektedir. Bu durum yatay eşitsizliğin bir ölçüde giderilmesine katkıda bulunmaktadır.
Şayet %40’lık gelir havuzu yeniden dağıtıma tabi tutulmasaydı Kocaeli büyükşehir belediyesi
genel bütçe vergi gelirlerinden kişi başı 1.375,46.-TL alırken Mardin büyükşehir belediyesi
sadece 20,67.-TL alacaktı.
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Tablo 56’dan da görüleceği üzere gelir yaratma potansiyelleri düşük olan bazı büyükşehir
belediyelerinin %40’lık havuza aktardıkları tutar ile bu havuzdan aldıkları paylar arasında
oldukça büyük farklar olduğu görülmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi havuza aktardığı
tutarın 29,80 katını, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 13,52 katını, Sakarya Büyükşehir
Belediyesi 17,78 katını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 13,36 katını havuzdan nüfus ve
yüzölçümüne göre dağıtım sonucunda almıştır.
Tablodan da görüleceği üzere genel bütçe gelirlerinden kişi başı en fazla pay alan Kocaeli
büyükşehir belediyesi 985,75.-TL, en az pay alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise 204,26.-TL
almıştır. Görüldüğü üzere genel bütçe vergi gelirlerinden en çok pay alan ile en az pay alan
büyükşehir belediyesi arasında 4,8 kat fark vardır. Diğer taraftan kişi başı ortalama 506,95.-TL
transfer payından daha fazla pay alan sadece 5 Büyükşehir Belediyesi vardır. Kalan 26
büyükşehir belediyesinin payı ortalamanın altında kalmaktadır.
Tabloda dikkati çeken bir diğer husus ise gelir yaratma potansiyelleri yüksek olarak
düşünülebilecek Adana (293,75.-TL), Gaziantep (226,82.-TL) ve Kayseri (345,14.-TL) gibi
sanayi şehirleri ile Antalya (389,24.-TL) gibi turizm şehrinin genel bütçe vergi gelirlerinden
aldıkları payların ortalamanın altında kalmasıdır. Büyükşehir belediyeleri arasında genel bütçe
vergi gelirlerinden alınan payların söz konusu şehirler açısından ortalamanın altında kalmasının
temel nedeni vergi sistemimizdir. Vergi sistemimize göre işletmeler kurumlar vergisi ve katma
değer vergisini kanuni merkezlerinin bulunduğu illerde ödemektedirler. Oysaki bankalar ve bazı
büyük şirketler gibi işletmeler ülkenin her yerinde faaliyet göstermekte ancak kanuni merkezleri
İstanbul ve Ankara olduğundan vergilerini bu şehirlerdeki vergi dairelerine ödemektedirler.
Örneğin Antalya’da mevcut otel işletmelerinin önemli bir bölümünün kanuni merkezi İstanbul
veya Ankara’dır. Bu durumda ekonomik olarak gelir yaratma kapasiteleri yüksek olarak görünen
bazı illerin büyükşehir belediyelerinin vergi gelirlerinden aldıkları paylar tahmin edilenin altında
kalaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden alacakları payların bir
kısmının havuza alınıp nüfus ve yüz ölçüm kriterlerine göre yeniden dağıtıma tutulmasının gelir
paylaşımında yatay eşitliği hangi ölçüde sağladığına ilişkin olarak aşağıdaki tabloda yer alan
rakamlara bakılması bize bir fikir verecektir. Bilindiği üzere 5779 sayılı Kanun ile yapılan
düzenlemede vergi gelirlerinden ayrılan payın bir kısmının aktarıldığı havuz sadece nüfus
ölçüsüne göre, 6360 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemede ise nüfus ve yüz ölçüm kriterleri
dikkate alınarak yeniden dağıtıma tabi tutulmaktadır.
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Tablo 56: Büyükşehir Belediyelerinin Merkezden Aldıkları Transfer Projeksiyonu
Büyükşehir Belediyesi

Havuz Olmasa

6360 Öncesi Kişi Başı Tr.

6360 Sonrası Kişi Başı Transfer

Adana

125,36

227,25

283,83

Ankara

591,36

553,45

611,98

Antalya

227,93

299,05

343,29

Aydın

87,72

200,9

274,74

Balıkesir

102,68

211,37

327,68

Bursa

228,44

299,41

341,17

Denizli

124,67

226,77

342,50

Diyarbakır

50,32

174,72

263,00

Erzurum

70,84

189,09

507,87

Eskişehir

125,86

227,6

383,25

Gaziantep

77,87

194,01

225,70

Hatay

322,50

365,25

405,69

Mersin

353,27

386,79

479,90

İstanbul

911,10

777,27

742,35

İzmir

862,31

743,11

788,69

Kayseri

117,55

221,78

343,43

Kocaeli

1.926,46

1.488,02

984,69

Konya

99,69

209,28

380,61

Malatya

66,16

185,81

338,12

Manisa

110,63

216,94

314,19

Kahramanmaraş

63,89

184,22

308,10

Mardin

17,22

151,56

257,16

Muğla

136,73

235,21

372,85

Ordu

57,31

179,62

257,49

Sakarya

22,07

154,95

203,02

Samsun

136,73

235,21

308,84

Tekirdağ

383,06

407,64

475,23

Trabzon

148,97

243,78

328,33

Şanlıurfa

36,01

164,7

255,26

Van

51,03

175,22

341,93

Not: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 5779 sayılı Kanun
uyarınca ÖTV Kanunu (I) sayılı listedeki mallara ilişkin vergi tahsilatı “havuz olmasaydı”
hesaplamalarında da dikkate alınmıştır.

Tablo 56’dan görüleceği üzere genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyeleri
için ayrılan payın bir kısmının bir havuza alınması ve belirli kriterlerde yeniden dağıtıma
tutulmasının, vergi yaratma potansiyelleri zayıf olan şehirlerde bulunan büyükşehir
belediyelerinin aldıkları payın artmasına ve böylece gelir kaynaklarının paylaşımında yatay
eşitliği sağlamaya yönelik olumlu bir düzenleme olduğu görülmektedir. 5779 sayılı Kanuna göre
havuzdaki pay nüfus ölçüsüne göre, 6360 sayılı Kanuna göre ise nüfus ve yüz ölçümü kriterlerine
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göre dağıtılmaktadır. Havuzdaki payın dağıtımında nüfus ölçüsünün yanı sıra yüzölçümü
kriterinin de kullanılması vergi yaratma potansiyeli düşük olan şehirlerin büyükşehir
belediyelerine aktarılması, bu büyükşehir belediyelerine havuzdan daha fazla pay alma imkanı
yaratmaktadır.
Genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine pay aktarılmasında havuz
uygulamasının olmaması durumunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kişi başına 1.926,46.-TL
alırken Mardin Büyükşehir Belediyesi sadece 17,22.-TL alacaktır. 6360 sayılı Kanun uyarınca
havuzdaki payın paylaştırılması durumunda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kişi başına
984,69.-TL alırken Mardin Büyükşehir Belediyesi 257,16.-TL alacaktır. Genel bütçe vergi
gelirlerinden büyükşehir belediyelerine pay aktarılarak oluşturulan havuzdan yeniden dağıtım
yapılırken nüfus ölçütü yanı sıra yüzölçümü ölçütünün de dikkate alınması, büyükşehir
belediyelerine daha adil bir paylaşım yapılmasını sağlamaktadır. Diğer bir deyişle büyükşehir
belediyeleri arasında mevcut yatay eşitsizlikleri gidermeye yönelik bir çaba olarak
değerlendirilebilir.
3.2.2. Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Merkezle Gelir Paylaşımı
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının % 4,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine
ayrılır. Büyük şehirlerdeki ilçe belediyeleri payının; yüzde 90’lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde
10’luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk
büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
aylık olarak hesaplanacak ve büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından
aktarılır.
Büyükşehir ilçe belediyelerinin 2014-2018 yılları arasında genel bütçe vergi gelirlerinden
aldıkları transfer tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 57: Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Aldıkları Transferler ve Dağılımı

2014
Toplam Transfer Tutarı
BB1 İlçe Transfer Tutarı
BB2 İlçe Transfer Tutarı
BB İlçe Toplam Transfer
% Dağılım
BB1 İlçe Transfer Payı
BB2 İlçe Transfer Payı
BB İlçe Toplam Pay

35.876,06
7.585,55
2.691,37
10.276,92
21,14
7,50
28,65

2015
2016
44.366,20
49.444,13
8.986,40
9.852,82
3.423,34
3.649,35
12.409,74
13.502,17
20,26
7,72
27,97

19,93
7,38
27,31

2017
58.739,69
11.811,50
4.152,27
15.963,77

milyon TL
2018
68.535,21
13.422,43
4.788,09
18.210,52

20,11
7,07
27,18

19,58
6,99
26,57
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Tabloda BB1 İlçe olarak ifade edilen 6360 sayılı Kanun öncesi de büyükşehir ilçe
belediyesi olan belediyeleri, BB2 İlçe ise 6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir ilçe belediyesi
olan belediyeleri ifade etmektedir. Tablodan da görüleceği üzere 2018 yılında genel bütçe vergi
gelirlerinden 5779 sayılı Kanun uyarınca belediyelere transfer edilen tutarın %26,57’sini
büyükşehir ilçe belediyeleri almıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerine transfer edilen payın %
73,7’sini 6360 sayılı Kanun öncesinde de büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyeler, % 26,3’ünü
ise 6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyeler almıştır.
3.2.3. Büyükşehir Dışındaki Belediyelerde Merkezle Gelir Paylaşımı
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının % 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyeler
için ayrılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanacak olan paylar ilgili
belediyelere aktarılmak üzere İlbank A.Ş.’ye aktarılacaktır. Belediye payının; yüzde 80’lik kısmı
belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İlbank A.Ş. tarafından
dağıtıma tabi tutulacaktır.
5779 sayılı Kanun öncesi uygulamada hesaplanan tutarın tamamı sadece nüfus kriterine
göre büyükşehir dışındaki belediyelere dağıtılıyordu. Bu yöntemde bütün belediyelere kişi başı
eşit miktarda transfer yapılması söz konusuydu. Ancak bu şekildeki bir dağıtımın belediyeler
arası gelişmişlik farkı ve vergi yaratma potansiyelini dikkate almadığından yönetimler arası yatay
eşitsizlikleri giderecek bir fonksiyonu bulunmamaktaydı. 5779 sayılı Kanunla getirilen payların
yüzde %20’sinin gelişmişlik esasına göre dağıtılması uygulaması, yönetimler arası yatay
eşitsizliği gidermeye yönelik bir gelişme olarak görülebilir.
2018 verilerine göre toplam nüfusun yaklaşık 64,5 milyonu büyükşehir belediyelerinin
kurulu olduğu illerde yaşamaktadır. Belediye kurulan yerlerde yaşayan toplam nüfus ise 78,35
milyon kişidir. Belediye kurulan yerlerde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 82,5’i büyükşehir
belediyesi kurulan yerlerde yaşamaktadır. Görüldüğü üzere belediye kurulan yerlerde yaşayan
nüfusun %82,5’inin yaşadığı büyükşehir belediyeleri (büyükşehir ilçe belediyeleri dahil) genel
bütçe vergi hasılatından belediyelere dağıtılan payın % 86,7 sinin almaktadırlar.
Toplam merkez paylarının yaklaşık %13’ünü ise büyükşehir dışımdaki belediyelere gitmektedir.
Belediye türleri itibariyle genel bütçe vergi gelirlerinden alınan kişi başı transfer tutarı aşağıdaki
tabloda yer almaktadır. (2018)
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Tablo 58: Büyükşehir Dışı Diğer Belediye Türleri İtibariyle Kişi Başı Transfer Tutarı
Belediye Türü

Toplam Nüfus

Toplam Merkez Vergi Payı
(Milyon TL)

Kişi Başı Transfer (TL)

İl Belediyeleri

7.384.463

4.619,85

625,48

İlçe Belediyeleri

5.097.252

3.438,12

674,50

Belde Belediyeleri

1.208.775

937,02

775,19

Tablodan da görüleceği üzere büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde genel bütçe vergi
gelirlerinden belediyelere kişi başı 894,04 TL transfer yapılırken, bu rakam il belediyelerinde
625 TL’ye kadar düşmektedir. Belde belediyelerinin kişi başı transfer tutarının il
belediyelerinden fazla olmasının en önemli nedeni ise 5779 sayılı Kanun uyarınca nüfusu
10.000’in altında olan belediyelere verilen denkleştirme ödeneğinden kaynaklanmaktadır.
Büyükşehir belediyelerinin kurulduğu yerlerde kişi başına yapılan transfer 939,34 TL
olmakla beraber, 6360 sayılı Kanun ile kurulan yeni büyükşehir belediyeleri ile Kanun öncesinde
de büyükşehir belediyesi statüsüne sahip belediyelere verilen kişi başı transfer tutarları arasında
farklılıklar bulunmaktadır. (2018)
Tablo 59: Büyükşehir Belediyeleri (İlçeler Dahil) Kişi Başı Merkez Vergi Payı Tutarı
Toplam Nüfus

Toplam Transfer (Mil TL)

Kişi Başı Transfer (TL)

6360 Öncesi Mevcut Olanlar

48.617.879

45,668,90

939,34

6360 İle Kurulanlar

16.051.352

12.148,04

756,82

6360 sayılı Kanun ile kurulan büyükşehir belediyeleri ile söz konusu Kanun öncesi
mevcut büyükşehir belediyelerinin kurulduğu yerlerde kişi başına transfer tutarı arasındaki fark,
büyükşehir belediyelerine transfer edilen payın hesaplanmasında “yer esası” gereğince o ilin
vergi gelirlerinin (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan
mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç) dikkate alınmasından kaynaklanmaktadır.
6360 sayılı Kanun öncesi mevcut büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin ekonomik
gelişmişlik bakımından yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin kurulduğu illerden daha
avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir gibi büyük
şehirlerde ekonomik faaliyetler daha yoğun olup, dolayısıyla vergi gelirleri de diğer büyük
şehirlere göre daha yüksektir.
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Yıllar itibariyle genel bütçe vergi tahsilatlarından belediyelerin aldıkları payların bir
önceki yıla göre 2015 yılında %23,67, 2016 yılında %11,45, 2017 yılında %18,80, 2018 yılında
ise %16,67 oranında arttığı görülmektedir.
Belediyelerin genel bütçe vergi tahsilatlarından aldıkları paydaki artışın çok değişken
olduğu, 2015 yılındaki artış oranının daha sonraki yıllarda düştüğü, 2016 yılında %11,45 gibi
oldukça düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. Belediyelere verilen pay, genel bütçede
gerçekleşen vergi tahsilatlarından vergi iadelerinin düşülmesi sonucunda bulunan tutar esas
alınarak hesaplanmaktadır. Genel ve bölgesel vergi teşvikleri, ekonomideki daralmayı engelleme
amaçlı dönemsel vergi indirimleri, ekonomideki daralma nedeniyle harcama vergileri
tahsilatlarındaki azalma, son yıllarda birkaç kez çıkarılan vergi affı uygulamalarının
mükelleflerde af beklentisi yaratması nedeniyle tahakkuk eden vergilerin tahsil edilememesi gibi
nedenlerle genel bütçe vergi tahsilatlarında beklenen artışın olmaması, gelirlerinin önemli bir
bölümü merkezi idareden alınan ve genel bütçe vergi tahsilatları üzerinden hesaplanan bu
transferlere bağlı olan belediyelerin gelir bütçelerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
3.3. Bütçe Transferleri
3.3.1. Denkleştirme Ödeneği
Gelir yaratma potansiyelleri nispeten düşük belediyeler genel bütçe gelirlerinden aldıkları
pay dışında denkleştirme ödeneği almaktadırlar. Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri
tahsilâtı toplamının binde biri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan
belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere İlbank
A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde
35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.
Tablo 60: Denkleştirme Ödeneği Eşit Dağıtılan Paydan Belediye Başına Alınan Tutar
Yıllar

Ödenek Tutarı

Nüfusu 10.000 Altı
Belediye Sayısı

%65 Dağıtımdan
Alınan Pay

2014

278.781.000

702

258.130,55

2015

326.170.000

702

302.009,25

2016

352.515.000

702

326,402,77

2017

407.818.000

702

377.609,26

2018

459.002.000

702

425.001,85
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Denkleştirme ödeneğinin %65’inin nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelere eşit olarak
dağıtılması nüfusu az olan belediyelerin nüfusu fazla olan belediyelere oranla kişi başı daha fazla
ödenek alması anlamına gelmektedir. Örneğin 2018 yılında nüfusu 2039 olan Adıyaman İli
Gölbaşı İlçesi Balkar Belediyesi ile nüfusu 9870 olan Balıkesir Marmara ilçe belediyesi aynı
denkleştirme ödeneği almıştır. Balkar Belediyesi kişi başına 208,43 TL denkleştirme ödeneği
alırken, Marmara Belediyesi kişi başı sadece 40,06 TL denkleştirme ödeneği alabilmiştir.
Görüldüğü üzere denkleştirme ödeneğinin %65’inin dağıtımında nüfusu daha az olan belediyeler
daha avantajlı durumda olmaktadır. Denkleştirme ödeneğinin tamamının veya %70’inin nüfus
ölçüsüne göre dağıtılması durumunda belediyelerin kişi başına alacakları ödenek birbirine daha
yakın olacaktır.
3.3.2. Belediyelere Yardım Ödeneği
18 Ocak 2019 tarihli 716138 sayılı torba kanunla 5779 sayılı kanunun 6. ıncı maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin
talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.»
Önceki yıllarda Bütçe Kanunda olan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu
düzenleme bu şekilde 5779 sayılı kanuna taşınmış oldu.39
Bu düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli
projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla belediyelere kaynak aktarma imkânı getirilmiştir.
Belediyelere yardım ödeneği Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde yer alacak ve belediyelerin
talebi üzerine bu ödenek Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen belediyelere aktarılacaktır.
İlgili

düzenleme,

ödenekten

yararlanacak

belediyeleri

seçme

yetkisinin

Cumhurbaşkanı’na verilmesi, bütçeye konulacak ödeneğin herhangi bir sınırının bulunmaması
ve ödenekten yararlanacak belediyelerin seçiminde herhangi bir kriter olmaması nedeniyle
eleştirilmektedir. Ülkemizde Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin başkanı da

38

18.01.2018 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır
2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Kapsamında: Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2
tertibinde yer alan ödeneği, belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli zorunlu projelerin gerçekleştirilmesi
amacıyla kullanmaya Maliye Bakanı yetkilidir. – 2018 MYBK – E cetveli 61
39
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olabileceğinden, bir siyasi organizasyon olan belediyelerin bu ödenekten yararlanmalarında
iktidar partisine mensup belediyelerin ayrıcalık sahibi olacakları endişeleri bulunmaktadır.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine
belediyelere yardım ödeneği olarak 45.000.000.-TL ödenek konulmuştur. 2019 yılı bütçesinde
belediyelere yardım ödeneği bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu ödeneğin kullanım
şeklinin yönetimler arasında yatay eşitsizliği giderici bir fonksiyon yerine getirip getirmediği
değerlendirilememektedir.
3.4. İlbank Destekleri
İlbank A.Ş. 6107 sayılı Kanun40 ile kurulmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe
sahip bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. İlbank A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili
kuruluşudur. Banka 6107 sayılı kendi kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabidir.
Bankanın amacı il özel idareleri ve belediyelerin;
- Finansman ihtiyacını karşılamak,
- Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projeler geliştirmek,
- Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek,
- Merkezi yönetimin mahalli idarelere her türlü kaynak transferine aracılık etmek,
– Her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.
İlbank A.Ş.’nin belediyelere ilişkin önemli iki fonksiyonu bulunmaktadır. Öncelikle
genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan payların transferine aracılık etmektedir.
Bunun tek istisnası büyükşehir belediyelerinin aldıkları paylardır. Genel bütçe vergi gelirlerinden
büyükşehirlerin aldıkları paylar doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili
büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan illerin
belediyeleri ile ilçe ve belde belediyelerinin payları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
kanunda belirtilen kriterlere göre dağıtılmak üzere İlbank A.Ş.’ye gönderilir.
Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri her yıl
denkleştirme ödeneği olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesine ödenek olarak konulur
ve Bakanlık söz konusu ödeneği ilgili belediyelere aktarılmak üzere İlbank A.Ş.’ne transfer eder.

40

08.02.2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına
göre mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde 10.000’in altına nüfusu olan belediyelere
dağıtır.
İlbank A.Ş. tarafından belediyelere transfer edilen genel bütçe vergi geliri paylarından
bazı kesintiler yapılabilmektedir. Alacaklı idarenin talebi olması durumunda belediyeler ile bağlı
kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin,
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip
edilen Devlete olan borçlarına,
- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlarına,
- İlbank A.Ş.’ye olan borçlarına,
- Sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarına,
- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü,
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma
sağlanmış borçlarına,
karşılık, bu idareler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden
ayrılacak tutardan İlbank A.Ş. tarafından kesinti yapılarak alacaklı idarelere ödenir.
İlbank A.Ş.’nin alacaklı idarelerin talebi üzerine belediyelere aktarılacak paylardan
yapabileceği kesinti tutarına ilişkin usul ve esaslar 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu kararda belediyeler ile bağlı kuruluşların borçları
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
(a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış borçlar,
(b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü ve 5393 sayılı Belediye
Kanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca, alacakları uzlaşma kapsamındaki özel
hukuka tabi kuruluşlara olan ve 31/12/2006 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanmamış
borçlar
(c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
takip edilen Devlete olan borçlar, İller Bankasına olan borçlar, Sosyal Güvenlik
Kurumuna olan borçlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
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Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki
borçlar.
Yukarıda belirtilen borçlar için il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar adına her
ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından % 40 oranında
kesinti yapılır.
Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri üzerinden aldıkları paylarda yapılan kesintiler
özellikle bütçe açığı veren, borçlu durumda olan ve kendi öz gelir potansiyeli düşük olan
belediyeler açısından büyük problem yaratmaktadır. Bu belediyeler görev ve sorumluluklarını
yerine getirebilmek açısından büyük ölçüde gelen bütçe vergi tahsilatlarından transfer edilecek
paylara ihtiyaç duymaktadırlar.
İlbank A.Ş. tarafından belediye paylarından kesinti yapılmakla beraber, belli dönemlerde
söz konusu kesintilerin yapılmamasına yönelik düzenlemeler de yapılmaktadır. Son olarak
29.03.2020 tarih ve 2323 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yılı nisan, mayıs ve haziran
aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden alınacak paylar için %0 oranında kesinti yapılması
kararlaştırılmıştır.
İlbank A.Ş.’nin belediyelere ilişkin ikinci fonksiyonu ise proje danışmalığı ve kredi
vermek suretiyle belediyelerin özellikle altyapı projelerine destek olmaktır. İlbank A.Ş.
belediyeler ile beş ana konuda işbirliği yapmaktadır. Bunlar;
1.- Finansman Temini
2.- Proje Geliştirme
3.- Danışmanlık ve Teknik Hizmet
4.- Yerel Yönetimler kaynak Transferi (Pay Dağıtımı)
5.- Proje Yürütme (Yatırım Faaliyetleri)
İlbank A.Ş. belediyelerin her türlü kentsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler
geliştirmekte, belediyelerce hazırlanan projelere de uygun bulunması durumunda finansman
desteği sağlamaktadır.
Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) 2007 yılında, nüfusu
10.000’in altında bulunan ve şebekeli içme suyu olmayan veya yetersiz olan belediyelere ait içme
suyu tesislerinin yapılması için başlatılmıştır. Projenin finansmanı genel bütçeden banka
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hesabına aktarılan hibe niteliğindeki ödeneklerden karşılanmaktadır. Proje kapsamında bugüne
kadar 69 içme suyu tesisinin yapımı tamamlanmış ve faaliyete başlamıştır.41
İlbank A.Ş. tarafından yürütülen bir başka önemli proje ise Su ve Kanalizasyon Altyapı
Projesidir(SUKAP). Bu projede yürütülen işler için genel bütçeden İlbank A.Ş.’ne aktarılan
tutarlar hibe olarak belediyeler için kullanılmakta, ayrıca banka tarafından uzun vadeli kredi de
temin edilmektedir. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere
genel bütçeden ayrılan ödenekten proje tutarının %50’si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan
%50’si için ise uzun vadeli kredi verilmektedir. SUKAP kapsamında yürütülen işler için 2019
yılında genel bütçeden aktarılan 516.088.000 TL hibe harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde
banka kaynaklarından 813.327.000 TL kredi temin edilmiştir
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlbank A.Ş. arasında imzalanan “Altyapı
Projelerini Destekleme Protokolü” (ÇEVDES Projesi) çerçevesinde nüfusu 200.000’in altında
olan belediyelerin altyapı projelerinden içme suyu, atık su, derin deniz deşarjı, katı atık, yağmur
suyu tesisleriyle ilgili her türlü proje ve/veya fizibilite çalışmalarının yapılmasını kapsamaktadır.
Protokol kapsamında yürütülen altyapı projelerinin finansmanı % 50’si Bakanlığın döner
sermaye gelirlerinden, %50’si de bankanın yıllık safi karından tahsis edilmiş hibe fonlardan
karşılanmaktadır. Proje kapsamında 2019 yılı sonu itibariyle toplam 56.951.000 TL harcama
yapılmış ve 291 proje tamamlanmıştır.

4. Yerel Yönetim Gelirleri: Avrupa Uygulamalarına Genel Bakış
4.1. Avrupa’daki Ulusaltı Mali Çerçeveye Genel Bakış
Belirli bir gelir seçeneğinin veya belediye finansman plânının olası uygulamasını bu
yapılar etkiler. Bu mali mimari, etkili ve yaygın olarak kabul gören belediye finans teknikleri
bulunan bir ülkeden nelerin benimsenebileceğini belirler. Belediyelerin gelir artırma
yöntemlerini ve hibe transferi sistemlerini başka bir ülkeye aktarmadan önce, en azından yerel
yönetimlerin ve sağlanan kamu hizmetlerinin temel koşulları iyi bir şekilde incelenmelidir. Alıcı
ülke ile yapılacak karşılaştırma sayesinde uyarlamanın ne kadar başarılı olacağı ve hangi
koşulların değiştirilmesi gerektiği ortaya konulacaktır.
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Kritik faktörlerden biri ademi merkeziyetçiliğin kapsamı, yani belediye işlevlerinin ne
kadar geniş kapsamlı olduğu ve hangi tür hizmetlerin finanse edilmesi gerektiğidir. Bu
bakımdan, AB üye ülkelerinde çok çeşitli uygulamalar mevcuttur. (Grafik 21)
Grafik 21: Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de mali yerelleşmenin boyutları, 2019
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Ulus altı yönetimlerin geniş kapsamlı görevlerinin olduğu İskandinav refah devletleri ve
federal ülkeler bulunmaktadır. Bu ulus altı yönetimler kamu harcamalarının önemli bir kısmını
yönetmektedir ve bu sebeple yerel bütçelerin hacmi AB ortalamasına tekabül eden GSYİH’nin
%15,4’ünden fazladır. Söz konusu kamu hizmetleri yalnızca tamamıyla yerel düzeydeki
yönetimler (belediyeler, idari bölgeler vs.) tarafından değil, aynı zamanda federal ülkelerdeki üye
eyaletler tarafından da sağlanmaktadır.42 Bu kamu hizmetlerini sadece (belediye, ilçe yönetimleri
vs. gibi) yerel yönetimler değil, aynı zamanda federal ülkelerde bulunan eyaletler de
sunmaktadır. Belediye bütçeleri, ortalama olarak GSYİH’nin yalnızca %10,6’sına tekabül eder.

42

Avusturya, Belçika ve Almanya gibi federal ülkeler; bölgelerden, eyaletlerden oluşur. Bu ara kademe yönetimler
ulusal devleti (federal hükümeti) oluşturur. Genellikle yüksek düzeyde özerkliğe sahiptirler. Örneğin özerk
bölgeleri bulunan İspanya, istatistiksel raporlama açısından bu gruba dahildir. Merkezi kademenin altındaki tüm
yönetim kademeleri ulus altı yönetimler olarak adlandırılmaktadır.
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Ayrıca, dört federal ülkede, eyalet (bölgesel) yönetimi GSYİH’nin %4,8’ini yönetir (güçlü
bölgesel özerkliğin bulunduğu İspanya bu gruba dahildir).
Yelpazenin diğer ucunda Orta ve Güneydoğu Avrupa’da yer alan daha merkeziyetçi
ülkeler yer alır. Bu ülkelerde yerel yönetim harcamaları GSYİH’nin % 7-8’inden azdır. İki grup
ülke arasındaki fark temelde daha az merkeziyetçi olan ülkelerde ulus altı yönetimlerin eğitim,
sosyal hizmetler, genel ve özel sağlık hizmetlerini yönetmesinden kaynaklanmaktadır.
Bir diğer önemli faktör de yerel yönetimlerin büyüklüğü ve dolayısıyla da ulus altı
birimlerin sayısıdır (Grafik 22). Bu bakımdan Avrupa ülkeleri büyük çeşitlilik göstermektedir:
Dört federal ülkede ve diğer üniter devletlerde birinci kademe yönetimlerin büyüklüğü büyük
farklılık gösterdiği gibi, ara kademe de farklılaşan çeşitli roller üstlenir.
Belediyelerin yarısından fazlasında nüfusun 5000’den düşük olduğu 13 ülke mevcuttur.
Bu ülkeler Avrupa’nın farklı bölgelerinde yer alır: En küçük belediyelere sahip ülkeler Orta
Avrupa’da (Çekya, Slovakya, Macaristan, Avusturya) konumlanmıştır ancak güney ülkelerinde
de (Fransa, İspanya, İtalya) parçalı yerel yönetim sistemleri vardır. Küçük boyutlu ve çok sayıda
belediye bulunması ortalama maddi potansiyelin daha düşük olmasına ve hem öz gelirleri artırma
kapasitesinde hem de hizmet birim maliyetlerinde farkın artmasına yol açmaktadır. Parçalı yerel
yönetim sistemleri, bazı belediye gelir türlerinin potansiyel kullanımını kısıtlamakta ve daha
gelişmiş denkleştirme tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.
Grafik 22: AB’deki birinci kademe yerel yönetimler
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Bu iki faktör, ademi merkeziyetçiliğin kapsamı ve belediyelerin büyüklüğü dikkate
alındığında Avrupa’da dört ana yerel yönetim tipi görülmektedir (Grafik 23). Nispeten büyük,
ekonomik olarak rasyonel büyüklükte belediyelere sahip oldukça az merkeziyetçi ülkeler vardır
(sağ üst köşe). Bunlar İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç, Finlandiya) ve federal yapıya sahip
Belçika’dır. Benzer şekilde belediyelerin büyüklük olarak daha küçük olduğu ademi
merkeziyetçi gruptaki ülkeler ise sol üst taraftadır: Güçlü ara (eyalet) yönetimlerinin olduğu dört
federal ülke ve Norveç bu gruptadır.

GSYİH’ nın %’ si cinsinden ulus altı harcamalar

Grafik 23 Ulus altı harcamalar ve belediyelerin büyüklükleri

Belediyenin nüfusu

Kaynak: OECD

Sol alt köşedeki ülkelerin çoğu Avrupa’da ademi merkeziyetçilik düzeyini gösteren göstergenin
altındadır ve belediyeleri nispeten küçüktür. Türkiye daha merkeziyetçi fakat belediye
büyüklüğünün rasyonel olduğu dördüncü grupta yer almaktadır.
Hizmetlerin dağılımı finansman mekanizmalarını da etkiler. Yerelde toplanan gelirlerle finanse
edilebilecek toplum hizmetleri; elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri gibi belediyelerin esas
görevlerine kıyasla temel insani hizmetler (örneğin eğitim ve sosyal hizmetler) daha fazla fon ve
daha istikrarlı finansman mekanizmalarının kullanılmasını gerektirir.
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Belediye sorumluluklarının kapsamının farklılaşması ve finansman programlarının çeşitliliği
sebebiyle, bazı Avrupa ülkelerinin esaslı mali denkleştirme teknikleri geliştirmeleri gerekmiştir.
Hükümet tarafından toplanan vergilere yerel düzeyde sağlanan erişime kıyasla, toplam genel
kamu gelirleri içinde ulus altı yönetim gelirlerinin payı çoğunlukla daha yüksektir. (Grafik 24)
Bu da, ulus altı yönetimlerin sunduğu hizmetlerin kendilerine ait (veya ortak) vergilerle finanse
edilmediği ve yerel bütçeleri dengelemek için yönetimler arası transferlere ve çeşitli hibe
transferlerine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmektedir. Bu durum yalnızca yerel düzeyde geniş
hizmetlerin sağlandığı ülkeler (ör. Danimarka, Belçika, Avusturya, Hollanda) için değil, aynı
zamanda daha merkezi sistemler (ör. İrlanda, Birleşik Krallık, Slovakya, Litvanya, Estonya) için
de geçerlidir.
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Grafik 24: Ulusaltı İdarelerin gelirleri ve vergi gelirlerine erişim, 2018
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Bütçenin bu şekilde yeniden tahsis edilmesi, yerel yönetimlerin toplam gelirleri içinde
ödenek ve transferlerin oranı ile ölçülmektedir. (Grafik 25.) Hibe ve transfer bağımlılığı,
Litvanya, Estonya, Slovakya ve hatta daha az merkezi olan Hollanda’da yüksektir (%70’in
üstünde). Farklı yönetim kademeleri arasındaki transferlerin daha düşük (%30-40 arası) paya
sahip olduğu ülkeler çeşitlilik göstermektedir: Bu grupta sınırlı yerel faaliyetleri bulunan küçük
ülkeler (Slovenya, Portekiz), federal sistemi veya çok-kademeli ulus altı sistemleri bulunan
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ülkeler (İspanya, Fransa) ve belediye finansmanın gelir vergisi paylaşımına göre inşa edildiği
İskandinav ülkeleri yer almaktadır.

Grafik 25: Hibe ve tranasfer kaynaklara bağımlılık ve ademi-merkeziyetçilik, 2019
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Ulus altı yönetimler için çeşitli suretlerde yüksek yerel öz gelirler ve gelir paylaşım
olanakları mevcuttur. OECD yerel vergi özerkliği sınıflandırmasına göre, takdir yetkisi yerelde
belirlenen oranlar ve muafiyetler ile merkezi düzeyde tanımlanan vergi matrahı ve oranı şeklinde
değişim göstermektedir. (OECD, 1999). Dolayısıyla, gerçek yerel yönetim gelir özerkliği, ulus
altı yönetimler için mevcut bulunan bu öz gelirlerin yapısına göre belirlenmektedir.
Eyalet yönetimlerini ve yerel yönetimleri, vergi özerkliği ölçeğine göre ölçen OECD
ülkelerinde farklı yetkiler mevcuttur. Eyalet (bölge) yönetimleri söz konusu olduğunda, vergi
gelirlerinin üçte ikisi, bu eyaletler tarafından belirlenmektedir (Grafik 26). Yani, merkezi
yönetime danışarak veya danışmadan vergi oranlarını ve herhangi bir vergi indirimini
belirlemede tam özerkliğe sahiptirler. Yerel yönetimler (belediyeler) söz konusu olduğunda, bu
düzeyde vergi özerkliği daha sınırlıdır: Yerel vergi gelirlerinin yalnızca %13’ü bu kurallara göre
toplanmaktadır. Bu durumda, yerel yönetim gelirlerinin çoğunluğu (% 60,1), (ulusal olarak
belirlenmiş asgari/azami oranlar olsun veya olmasın) belediyelerin yalnızca vergi oranlarını
belirleme yetkisi olduğu durumlarda, vergilerden elde edilmektedir.
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Grafik 26: Yerel yönetim vergi özerkliği Grafik 27: Eyalet yönetimi vergi özerkliği
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Federal yapılı ülkelerde, eyalet yönetimleri genellikle vergi paylaşımından yararlanır
(toplam vergi gelirlerinin %17,7’si). Bu durumda, ulusal vergiler yasalar uyarınca eyaletlere
bölünebilir veya yıllık merkezi yönetim bütçesinde tanımlanır ya da alternatif olarak gelir
paylaşımı yerel yönetim tarafından belirlenir (ör. ek vergi şeklinde). Belediye düzeyinde, gelir
paylaşımı yerel vergiler arasında daha düşük bir orana sahiptir (% 13,9). Ulus altı yönetim vergi
gelirlerine ilişkin daha katı düzenlemeler, eyalet vergilerinin yalnızca %8’inde ve yerel vergilerin
%12’sinde mevcuttur.43
Yerel düzeyde ise öz gelir kaynakları çoğunlukla yerel yönetimler tarafından kontrol
edilmektedir (Şekil 28). Bu, yerel (belediye ve ilçe) yönetimlerinin vergi oranlarına karar verme
yetkisine sahip olduğu ve vergi indirimleri ile muafiyetleri şeklinde indirimler sağladıkları
anlamına gelir. Daha küçük ülkelerden oluşan diğer grupta yerel vergiler ortak gelirdir (örneğin
Almanya, Polonya) ya da vergi oranları ve indirimlerini daha üst yönetim kademeleri belirler
(Avusturya). Türkiye ortak vergilerin ve merkezi yönetimin kontrol ettiği öz gelir kaynaklarının
hâkim olduğu bu grupta yer almaktadır.
43

Yerel vergiler yerelde konulan vergiler ve yerel yönetimlerin merkezi yönetim tarafından tahsil edilen vergiler
üzerine koyduğu ilave vergilerdir (ek vergiler). Ortak vergiler (merkezi ve yerel yönetimler arasında aynı verginin
bölüşülmesi) ise çoğunlukla yerel vergi olarak sayılır.
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Grafik 21 Yerel yönetim vergileri üzerindeki takdir yetkisi
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Avrupa ülkelerinin farklı vergi gelenekleri vardır, dolayısıyla yerel yönetim vergilerinin yapısı
da değişiklik göstermektedir (Grafik 29). Ülkeler diğer sistemin bazı unsurlarını benimsemeye
başlamış olsa da, iki ana model mevcuttur. Bir grup ülkede sistem büyük ölçüde gelire bağlı
yerel yönetim vergilerine dayanmaktadır. Bu grup öncelikle, gelir vergisinin hem gelir
dağıtımında temel araç olduğu hem de refah hizmetleri için birincil bütçe hesaplama göstergesi
olarak işlev gördüğü İskandinav ülkelerinden oluşmaktadır. Almanya da bu gruba dahildir ancak
burada eyaletlerde yerel yönetimleri finanse etmek için kurumsal gelirler de kullanılmaktadır.
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Grafik 29: Yerel yönetim vergilerinin yapısı
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Diğer yerel yönetim finansman modeli emlak vergilerine dayanmaktadır. Anglosakson
emlak vergisi gelenekleri Birleşik Krallık, İrlanda ve kıta Avrupa’sındaki birkaç ülkede (Baltık
ülkeleri, Çekya, Slovakya, Hollanda) uygulanmaktadır. Yerel gelir sistemlerinin daha dengeli
olduğu ülkelerde, iş yeri vergileri de kullanılmaktadır (mal ve hizmet vergisi kategorisinde yer
alır).
Avrupa’da eyalet yönetimi düzeyindeki vergiler, ağırlıklı olarak gelir vergileri veya ilgili
iş gücü vergileri üzerinden tanımlanmaktadır. Bu vergiler, Avusturya, İspanya ve İsviçre’de
eyalet (bölge) yönetimi vergi gelirlerinin % 70’inden fazlasına tekabül etmektedir. Almanya’da
KDV de paylaşılan bir vergidir, dolayısıyla mal ve hizmetlerden kesilen vergiler de eyalet
gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturur (%40). Belçika’da eyaletler de, en büyük ikinci gelir
kaynağını oluşturan emlak vergilerinden (%36) faydalanmaktadır.
Vergilerin yanı sıra, çeşitli harçlar ve kullanıcı ücretleri de yerel yönetimler için
finansman kaynağı oluşturmaktadır. Bunlar idari, kültürel, rekreasyonel veya kentsel hizmetler
gibi sunulan hizmetler karşılığında ödenmektedir (elektrik, su, doğal gaz hizmetlerinin ücretleri
genellikle belediye bütçelerinde değil, hizmet şirketleri tarafından muhasebeleştirilir). Toplam
kullanım ücreti devlet gelirleri GSYİH’nin % 2-4’üne tekabül etmektedir, dolayısıyla bunlar çok
önemli bir kaynak oluşturmamaktadır. Ancak söz konusu harçlar ve ücretler yerel yönetimler
için daha önemlidir. Avrupa ülkelerinin çoğunda, yerel yönetimler hükümet tarafından tahsil
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edilen kullanım ücretlerinin üçte birinden daha fazlasını tahakkuk ettirmektedir. Bu oran, genel
kamu harcamaları bünyesinde yerel bütçelerin payının üzerindedir. (Şekil 8).
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Kaynak: OECD, 2018 veya en son yıla ait veriler

Birçok ülkede, yerel yönetim maliyesine, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (1985
yılında yürürlüğe giren Avrupa Konseyi anlaşması) hükümleri yön vermektedir. Anlaşmada,
yerel gelirlerin tahsisi, mali denkleştirme ve ödenek tahsisine ilişkin temel kuralları ve
prosedürleri tanımlayan, yerel yönetimlerin mali kaynakları hakkında özel bir madde yer
almaktadır. Türkiye de bazı çekinceleri olmakla birlikte Şartı onaylamıştır. Yönetimin, söz
konusu finansman prensiplerine bağlı olmadığı üç spesifik paragraf kritik önem taşımaktadır.
Birincisi, kaynakların “yeterince çeşitlendirilmiş ve esnek bir yapıya sahip” olması garanti
edilememektedir. (9. maddenin 4. fıkrası) Esneklik, yerel gelirlerin belediyeler tarafından
sağlanan hizmetlerin maliyetlerinde yaşanan değişimleri takip etmesi anlamına gelmektedir.
İstikrarlı bir yerel gelir matrahı temin edebilmek için çeşitlendirilmiş kaynaklara ihtiyaç vardır.
İkinci olarak, belediyeler tarafından alınan ödenekler belirli bir amaca tahsis
edilmemelidir, yani belirli projelere tahsis edilmiş olmamalıdır (“mümkün olduğunca”, 9.
maddenin 7. fıkrası). Sağlanan fonların hizmetlere tahsis edilmesinde takdir yetkisi yerelde
olmalıdır. Burada oranların önemi vardır, çünkü tüm merkezi yönetimler harcama önceliklerini
belirler ancak diğer kanallar yoluyla elde edilen fonların tahsis edilmesinde yerel özerkliğe izin
verir. Önemli olan genel veya blok ödeneklerin özel, belli amaca tahsisli ödeneklere oranıdır.
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Türkiye tarafından onaylanmamış olan üçüncü hüküm, dağıtılacak kaynakların tahsis
yöntemleri konusunda yerel yönetimlere danışılması üzerinedir (9. maddenin 6. fıkrası). Bu da
kritik bir gerekliliktir ancak nesnel biçimde ölçülmesi söz konusu değildir, bu nedenle
gerçekleştirilen istişarelerin biçimi, sıklığı ve politika etkisi ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir.
Aşağıda açıklanan yerel öz gelirler ve ödenek tahsisi, gelir paylaşım teknikleri, Şart’ın
hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye’deki yerel yönetim maliyesini iyileştirmeyi
amaçlamaktadır.
4.2. Yerel öz gelirler
Bu bölümde, yedi en önemli belediye ve eyalet yönetimi kaynağı kısaca sunulacaktır. Bu
kaynaklar, mevcut raporda incelenen Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Söz
konusu öz gelirler önem veya büyüklük sırasına göre ele alınmayacak, emlak, iş yeri ve gelire
dayalı vergiler olarak gruplandırılacaktır.
Emlak ile ilgili gelirler, emlak vergisi, mülkiyet bazlı finansman mekanizmaları ve
motorlu taşıtlar vergisidir. İş yeri (değer) vergileri ve turizm vergisi diğer yerel gelir kaynaklarını
oluşturur. Yerel ek vergilendirme yöntemleri, bazı ülkelerde yerel yönetimler için önemli bir
gelir kaynağı olan ek gelir vergisinden oluşmaktadır. Son olarak, yerel cari ve sermaye bütçeleri
için tamamlayıcı ve denkleştirici bir kalem olan belediyelerin borçlanmasına değinilecektir.
4.2.1. Gayrimenkul esaslı finansman
Gayrimenkul esaslı üç temel vergilendirme yöntemi mevcuttur: gayrimenkul (binalar,
arsalar) vergisi, veraset ve intikal vergileri, sermaye aktarımı (emlak transfer) vergileri. En tipik
yerel yönetim vergisi emlak vergisidir. Sermaye kazanç vergisi bir gelir vergisidir ve diğer
gayrimenkul esaslı finansman yöntemleri bu yerel gelirler grubunun bir parçası değildir. Ancak
belediye geliri elde etmek için gayrimenkule bağlı başka yöntemler de mevcuttur. Kamu
varlıkları, gelir elde etmek için belediyeler tarafından birçok farklı şekilde kullanılmaktadır
(satış, kiralama, icar etme, hisse senedi). Ancak, yerel yönetimler, kamu müdahaleleri sonucunda
varlık değerinde ortaya çıkan artışın bir kısmını ihraz ederek de özel sektörden fon çekebilirler.
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4.2.1.1. Emlak vergisi

Emlak vergileri, bazı ülkelerde yerel yönetimlerin öz gelirleri içinde birinci sırada yer alır
(bkz. Grafik 31). Bu durum, söz konusu
ülkelerde belediye emlak vergisi yükünün

Grafik 31: Kişi başına düşen yerel emlak vergisi
miktarı, USD cinsinden
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yükünü etkilemektedir.
Burada ele alınan ülke örnekleri, emlak vergisi sistemlerinin temel özelliklerini sunmaktadır (Ek
1’ye yer alan özete bakınız). Bunlar, vergi matrahı (değer, değer temsili, yüz ölçümü), değerleme
yöntemi, vergi oranına ilişkin yasal düzenlemeler, mükellefler (mal sahibi, kullanıcı) ve emlak
vergisini daha adil hale getirmek için benimsenen diğer hususlardır (muafiyetler ve azalan oranlı
vergilemeyi azaltma yöntemleri).

Birleşik Krallık: Belediye vergisi
Hem konut tipi (“mesken”) hem ticari (“mesken-dışı”) gayrimenkuller için emlak
vergilendirme uygulamasının Birleşik Krallık’ta uzun bir geçmişi vardır. Yerel konut emlak
vergisine ilişkin güncel mevzuat (Belediye Vergisi – Council Tax, 1992) vergi matrahının
değerlendirilmesinde sekiz yeni değer grubu getirmiştir: 40.000 GBP’nin altından başlayarak
320.000 GBP ve üstüne kadar uzanır. Ulusal Değerleme Ofisi Ajansı44 (Valuation Office
Agency), belirli bir gayrimenkulün ait olduğu grubu belirler. Birleşik Krallık, oldukça gelişmiş
bir gayrimenkul değerleme sistemine ve profesyonel, idari kapasitelere sahiptir. Siyasi

44

Valuation Office Agency (Ulusal Değerleme Ofisi) Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük Bakanlığına bağlı icra
kuruluşudur. 3200 personeli vardır ve hem oturum hem de ticari amaçlı kullanılan gayrimenkuller için değerleme
hizmetleri sunar.
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sebeplerden ötürü, 1991 yılından bu yana Birleşik Krallıkta yeniden değer saptaması
gerçekleştirilmemiştir, yalnızca bir kez Galler’de gerçekleştirilmiştir (2003).
Emlak vergisi oranları esas olarak yasayla belirlenmektedir. Orta grupta (D) veya diğer
gruplarda yer alan bir gayrimenkul için ödenecek belediye vergisi oranı yasayla belirlenmektedir.
Dolayısıyla, en düşük grupta (A) yer alan bir gayrimenkul için ödenecek vergi bu ortalama
değerin % 67’siyken, en yüksek grupta (H) bu oran orta grubun (D) % 200’üne tekabül eder. Bu
uygulama, emlak vergisinde azalan oranlı vergilemeyi sınırlasa da, tamamen ortadan
kaldırmamaktadır. Yerel makamların kendi belediye vergi tutarlarını (orta grup (D) için)
belirleme yetkisi vardır ve sonrasında kanunla belirlenen oranlara göre diğer gruplarda vergi
artırılacak veya azaltılacaktır (Bakınız Kutu 1: Birmingham şehri emlak vergisi).
Ailedeki fert sayısı, gelir, sağlık ve sosyal faktörlere bağlı olarak emlak vergisinde çeşitli
muafiyetler sağlanması için gelişmiş yöntemler mevcuttur. Bunların çoğu ulusal seviyede
düzenlenmiştir, ancak yerel makamlar da söz konusu muafiyetlerin bir kısmını kontrol
etmektedir (örneğin tek bir kişinin, öğrencilerin yaşadığı konutlar, engelli bireylere yönelik, dini
topluluklar tarafından kullanılan konutlar vb.).
Kutu 1 Birmingham Şehri: Şehrin sakinlerinden alınan yerel emlak vergisi
Birmingham Birleşik Krallık’ta yer alan ve nüfusu 1,1 milyon olan bir şehirdir. İngiltere’ni ortasında
büyük bir metropol bölgesinin merkezidir. Bu şehrin benzer büyüklükte 10 seçim bölgesi vardır. Şehir
3,192 milyon pound bütçe (2019) ile çeşitli kentsel, barınma, eğitim ve sosyal hizmetler sunmaktadır.
Yerel yönetimlerin ikamete bağlı emlak vergisi (belediye vergisi) Birmingham şehrinin bütçesinin
%11,5’ini (2019/20) finanse eder. Ayrıca işletmeler de yereldeki emlak vergisinin bir kısmını
ödemektedir (“ev dışı” veya “işletme oranı”), bu da şehrin bütçesindeki gelirlerin %14,1’ini oluşturur.
Belediye vergisi emlağın değeri üzerinden alınır. Bu vergi matrahı sekiz gruba göre tanımlanır,
dolayısıyla bir gruptaki tüm taşınmazlardan alınan vergiler kapsamında aynı tutar ödenir. Bu gruplar
Birleşik Krallık’taki tüm yerel yönetimler için birbirinin aynıdır ve bunlar 1991 yılında kanunla
tanımlanmıştır. Taşınmazın değerlendirilmesinde bazı muafiyetler uygulanır (örneğin yeni
kullanılmaya başlanılan taşınmazlar).
Gruplara göre ödenecek belediye vergisini her yıl ilgili yerel yönetim belirler. Orta grup olan ‘D’
grubunda belirlenen yüzde (en düşün değerli binaların olduğu) A grubuna göre %33 daha azdır ve
üst gruptaki yüzdeye göre iki kat daha yüksektir.
Birmingham’daki (Birleşik Krallık) ikamet esaslı emlak vergisi (Belediye Vergisi)
Grup

Emlak değeri grubu (minmaks), Pound

A

0

40 000

Gruplara göre
belediye vergisi
(Pound)
1 106,87

D grubundaki belediye
vergisi yüzdesi

B

40 001

52 000

1 291,35

%77,8

C

52 001

68 000

1 475,82

%88,9

D

68 001

88 000

1 660,31

%100,0

%66,7
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E

88 001

120 000

2 029,26

%122,2

F

120 001

160 000

2 398,21

%144,4

G

160 001

320 000

2 767,18

%166,7

H

320 001-

3 320,61

%200,0

Orta grup olan “D grubundaki” belediye vergisi binaların değerinde meydana gelen değişimler ve
şehir bütçesinin finansman ihtiyaçlarına göre ayarlanır (1993’te 657 pound). Dolayısıyla ikamet yeri
başına alınan ortalama belediye vergisi o tarihten bu yana 1993’te 455 pound’dan 2020 yılında 989
pound’a çıkarak iki katına yükselmiştir. Karşılaştırmak açısından söylemek gerekirse Birmingham’da
ikamet edenlerin yıllık ortalama brüt maaşı 27.400 pound idi (2018). Belediye vergisi engelli
bireylerin olduğu haneler, tek kişiden oluşan haneler için azaltılabilir. Bazı vergi mükellefleri için
(emekliler, engelliler vs.) sosyal esasa göre bazı muafiyetler ve destek programları vardır. İçinde
kimsenin yaşamadığı ve boş taşınmazlardan da vergi alınır, iki yıl sonra belediye vergisi iki katına
çıkarılır.
Kaynak: https://www.birmingham.gov.uk/info/20005/council_tax
https://www.gov.uk/government/collections/council-tax-statistics

Fransa: İkamet Vergisi ve Arazi Vergisi
Arazi ve binalardan alınan emlak vergisi olan ikamet vergisi (Taxe d’Habitation) ve arazi
vergisi (Taxe Fonciere) Fransa’da toplanan vergiler arasındadır. İkamet vergisini ev sahibi veya
kiracı öder. Belediyeler bu vergiyi gayrimenkulün toplam değerini belirlemek için tahmini kira
bedelini kullanarak alır. Vergi oranı asgari gayrimenkul eşik değerinin %0,2 üzerindedir ve ikinci
evler için daha yüksektir (%1,2’den başlar). Yerel yönetimin standart vergi oranlarını %5 ila %60
arasında yükseltme yetkisi vardır.
Mevcut vergi reformlarının amacı emlak vergisi ile vergi mükellefinin gelir düzeyi
arasında bağlantı kurarak bu vergiyi daha az azalan oranlı hale getirmektir (örneğin ikamet
vergisi referans gelirin %3,44’ün altında olmalıdır). Emlak vergisini daha artan oranlı hale
getirmeye yönelik bir formül vardır (örneğin daha değerli evler ve ikinci ev için daha yüksek
oranlar). Muafiyet ve ödeneklerin de artırılması plânlanmaktadır, dolayısıyla ikamet vergisini
ödeyen mükelleflerin %80’inin 2020 yılına kadar bu vergiyi ödemekten kurtulması
plânlanmaktadır.
Arazi vergisi ise daha ziyade gayrimenkul sahiplerinden alınan bir vergidir. Bu vergiyi
bölgesel, yerel ve federatif tüm yönetim birimleri alır. Örneğin Fransa’daki illerde (departments)
2018 yılında hane başına ortalama 1573 avro arazi vergisi alınmıştır.45

45

https://www.french-property.com/news/tax_france/taxe_fonciere_in_2019/
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İrlanda: Yerelde Alınan Emlak Vergisi
İkamet amaçlı elde tutulan gayrimenkullerden alınan yerel emlak vergisi yakın geçmişte
yani 2012 yılında getirilmiştir. Rayiç değer esaslı olan bu vergiyi merkezi idare düzenler ve
yönetir fakat tahsil edilen vergiler yerel bütçe geliri olarak değerlendirilir. Vergi mükelleflerinin
vergi beyanı vermelerine rağmen, vergi matrahı ülke çapındaki emlak değerleme sistemine göre
tanımlanır. Birleşik Krallık’taki vergi aralığı/bandı sistemine benzer şekilde İrlanda’da da bu
vergi emlak vergi grupları/bantları üzerinden alınır. Fakat İrlanda’daki vergi grupları/aralıkları
daha ayrıntılıdır: Toplamda 19 vergi grubu/bandı belirlenmiş olup her grupta başlangıç ve son
rakam arasında 50.000 avro’luk fark vardır. Emlak vergisi her üç yılda bir tekrar değerlendirilir.
Değeri 1 milyon avroya kadar olan gayrimenkuller için merkezi idarenin belirlediği oran
%0,18’dir, bu değeri aşan kısım içinse bu değer %0,25’e yükselir. Yerel yönetimler bu standart
oranı +%15’e kadar değiştirebilir.
Gelir idaresinden özel olarak görevlendirilen komisyon üyeleri verginin idaresinden
sorumludur. Bazı devlet kurumları, kamu hizmeti veren şirketler ve yerel yönetimler değerleme
ve vergi idaresini desteklemek için iş birliği yapar ve bilgi paylaşımında bulunur.

Romanya: Yerelde Alınan Bina ve Arazi Vergileri
Romanya’da bina ve arazi vergileri yerel yönetimlerin gelir kalemleri arasındadır. Bina
vergisi değer esaslı bir vergiyken arazi vergisi yüzölçümü/alan esaslı bir vergidir. Binalar söz
konusu olduğunda vergi matrahı ülke çapında belirlenen ve bazı katsayılarla değiştirilebilen
birim fiyat üzerinden değerlendirilir. Bu çarpanlar/katsayılar binanın türüne (örneğin binanın
yapı malzemesi), hizmet bağlantıları, belediyenin türü (altı grup), belediyenin bulunduğu bölge
(dört grup) ve binanın yaşına göre (30-50, 50-100, 100 yaşından daha yaşlı) gibi farklılıklara göre
değişir. Vergilendirilen gayrimenkulün kapladığı alan bu birim maliyetlerle ve kanunla
belirlenen diğer katsayılarla çarpılır.
Kutu 2 Romanya’da kişilerden alınacak bina vergi matrahlarının hesaplanması
Vergilendirilecek değer, RON /m2
Bina türü

A. Beton çelik çerçevesi olan veya termal
ve/veya kimyasal bir işlem sonucu

Suyu, drenaj sistemi,
elektriği ve ısıtma tesisatı
olan binalar (kümülatif
koşullar)

Suyu, drenaj sistemi,
elektriği veya ısıtma
tesisatı olmayan
binalar

669

397
138

fırınlanmış tuğla veya başka
materyallerden yapılmış dış duvarları olan
binalar
B. Dış duvarları fırınlanmış tuğla, silindir
veya termal ve/veya kimyasal bir işleme
maruz kalmamış diğer materyallerden
yapılmamış, doğal taştan yapılmış binalar

182

114

C. Beton çelik çerçeveli veya dış duvarları
termal ve/veya kimyasal bir işlem sonucu
fırınlanmış tuğla veya başka
materyallerden yapılmış olan ek binalar

114

102

D. Duvarları fırınlanmış tuğla, silindir veya
termal ve/veya kimyasal bir işleme maruz
kalmamış diğer materyallerden
yapılmamış ahşap duvarları olan ek binalar

68

45

Bölge
içerisindeki
alanlar
A
B
C
D
Kaynak: NALAS

Bölgenin türüne ve alana göre uygulanan düzeltme katsayıları
Kanunla belirlenen bölgeler
0 Bükreş
I
II
III
IV
2.60
2,50
2,40
2,30

2,50
2,40
2,30
2,20

2,40
2,30
2,20
2,10

2,30
2,20
2,10
2,00

1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Belediyenin %0,08-%0,2 arasında değişen bir aralıkta mesken amaçlı kullanılan
binalardan alınacak emlak vergisi oranlarını belirleme yetkisi vardır. Ticari binalar (mesken
amacı dışında kullanılan) ise azami oranı belirlenen bir değer üzerinden vergilendirilir (%0,2%1,3; fakat vergi oranı zirai binalar için daha düşüktür %0,4).
Arazi vergilendirmesinde altı farklı belediye türü arasında (dört kentsel alan) ve arazinin
bulunduğu yere göre ayrım yapılması için benzer bir yöntem izlenir. Meskun yerlerde inşaat
arazisinden alınan arazi vergisi kanunda bir değer aralığına göre tanımlanır (RON/ha). Tarım
arazilerinden alınan arazi vergisi ise kullanım kategorilerine (ekilebilir arazi, mera, bağ vs.) göre
düzenlenir.
Her iki emlak vergisi türünde de kanunla düzenlenen bazı muafiyetler vardır.

Macaristan: Binalardan ve parsellerden alınan vergi
139

Belediyelerin bina ve parsellerden (arsa ve arazi) vergi alma ve bu vergileri yönetme
hakkı vardır. Binalar geniş çaplı tanımlanır. Böylece açık hava reklamlarında kullanılan yapılar
da dâhil olmak üzere binalarda yapılan tüm ekleme ve iyileştirmeleri yerelde vergilendirmek
mümkün olabilir. Gayrimenkul sahiplerinin bina vergisini ödemeleri zorunludur. Doktorların
kullandığı binalar veya zirai amaçlarla kullanılan binalar gibi bazı durumlarda kanunla
tanımlanan istisnalar vardır. Vergi matrahı ya binanın kapladığı alan ya da binanın değeridir.
Gayrimenkul vergilendirme kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı neredeyse tüm belediyeler
alan bazlı bina vergilendirmesi sistemini tercih etmiştir.
Azami vergi oranı kanunla düzenlenir: m2 başına yaklaşık 4 USD veya değerleme ile
belirlenen değerin %3,6’sı. Alt sınır yoktur, bu sebeple belediye hiç emlak vergisi almama kararı
da alabilir. Belediyelerin vergi oranını farklılaştırmasına izin verilir, bu sebeple azalan oranlı
bina vergisi örneğin daha büyük binalar için daha fazla oran belirleyerek kontrol edilebilir.
Arazi vergilendirmesinde de benzer bir yol izlenir. Arazi vergisini mal sahibi öder. Bazı
parseller arazi vergisinden muaftır. Örneğin şehir sınırları içerisinde kalmış ve inşaatın yasak
olduğu zirai araziler veya parseller muaftır. Arazi vergilendirmesi ayrıca takdire bağlıdır. Arazi
ya alanına/yüzölçümüne göre ya da değerleme esasına göre azami bir sınır (m2 başına 0,7 USD
veya değerleme ile belirlenen değerin %3’ü) kapsamında vergilendirilebilir.

4.2.1.2. Özel emlak değerindeki artışın yansıtılması

Gayrimenkullerden alınan yukarıda açıklanan vergilerin yanı sıra gayrimenkul esaslı
finansmanda kullanılan başka mali araçlar da vardır. Bunlardan birisi de veraset, intikal veya
sermaye işlemlerinden alınan vergilerdir. Bunlar çoğu zaman gelir vergisine dâhildir.
Daha gelişmiş diğer gayrimenkul esaslı finansman tekniklerinin amacı emlak değerinde
kendiliğinden oluşan artışları vergilendirmektir (Kaganova ve diğerleri, 2020). Arazinin
değerini yansıtmaya yönelik bu yöntemler altyapıya yapılan kamu yatırımları ile özel sektörün
faydalandığı yararlar arasında geri bildirim mekanizması oluşturmak için tasarlanmıştır. Özel
sektörden gelen bu ilave gelirlerin bir kısmını vergilendirmek suretiyle yerel kaynaklar kentsel
kalkınma ve belediyelerin hizmetlerini iyileştirmesi için birikebilir.
Belediyeler için belirlenen ilk grup gayrimenkul esaslı finansman yöntemleri arasında
emlak tescil vergisi, arazi dönüşüm harcı ve sermaye kazancı vergisi gibi gayrimenkulle ilgili
vergiler vardır. Emlak transfer vergisi ise taşınmazların satışı, miras kalması ve bağışı üzerine
alınır. Tüm Avrupa ülkelerinde kullanılır ve amacı işlemlerden doğan devlet giderlerini (tescil,
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taşınmaz kadastroları, tapu çıkarma) karşılamaktır. Bu idari hizmetlerin bazılarını daha üst
kademedeki idareler yerine getirir, dolayısıyla bunlar tipik olarak milli bütçe gelirleridir fakat
çoğu zaman daha alt kademedeki yönetimlerle paylaşılır. Emlak transfer vergisinin oranı satış
fiyatının veya cari piyasa değerinin %0,1 ila %15’i arasında değişir. Bu işlem oranları Belçika,
İtalya ve Yunanistan’da en yüksektir (%10’un üstünde, EC, 2012a).
Sermaye kazanç vergisi (değer artış kazancı vergisi) ise emlak değerindeki değişimleri
hedef alır. Bu vergi çoğunlukla emlak kısa dönemde satıldığında alınır. Amacı dış faktörler
(örneğin ekonomik kalkınma, kamu hizmetlerinde iyileşme) veya diğer yerel faktörlerin (örneğin
kentle ilgili yeni yasal düzenlemeler) sebep olduğu gayrimenkul fiyatlarındaki artışları
vergilendirmektir. Bu vergi satış esnasında gayrimenkul satıcısından alınır ve çoğu zaman ulusal
hükümetlerce gelir vergisi olarak tahsil edilir. Sermaye kazancından alınan vergi oranlarının
yüksek olduğu Avrupa ülkeleri vardır (Finlandiya %34, Fransa %33,3, İrlanda %33, İsveç %30).
Vergi sistemleri ve gelenekler bu tür gayrimenkul vergisini etkiler çünkü gelişmiş diğer ülkelerde
sermaye kazanç vergisi hiç kullanılmaz (örneğin Almanya, İtalya, Polonya).46
Yerel emlak değerini yansıtacak finansman yöntemleri arasında yaygın olarak kullanılan
bir yöntem ise imar harcıdır. Belediye altyapılarının ve yerel kamu hizmetlerinin saha içinde
veya dışında geliştirilmesine yönelik tek seferlik mali bir katkıdır. Müteahhitler ve mal sahipleri
belediyenin imar hizmetlerinden faydalandıkları için belediyenin bu giderlerine katkıda
bulunmalıdır. Ödemeler imar veya inşaat izinleriyle ilgilidir, bu sebeple çoğunlukla yerel gelir
sayılır.
En gelişmiş gayrimenkul esaslı finansman teknikleri ise gelişmiş emlak vergisi
sistemlerinde kullanılır. Şerefiye vergisi özel gayrimenkulün değerinde kamu altyapısındaki yeni
gelişmeler neticesinde meydana gelen artışların bir kısmına karşılık olarak bir kez alınan bir
vergidir. Şerefiye vergisinin yönetimiyle ilgili zorluklar (etkilenen mal sahiplerinin tespiti, değer
artışını belirleme) bu aracın yaygın olarak kullanılmasını engeller. Değer artış vergisi yoluyla
finansman sistemini yönetmek daha kolaydır, çünkü belediyenin imar çalışmaları sonucu elde
edilen yeni gelirleri yansıtmak için kullanılan ek bir vergidir. Aynı vergi matrahı üzerinden alınır,
fakat tahsil edilen ilave tutar o bölgede belli bir altyapı yatırımının finanse edilmesi için ayrılır.
Özel değerlendirme bölgelerinde de aynı mantık uygulanır, fakat bu durumda mal
sahiplerinden daha yüksek vergi alınır. Belirli bölgelerde mal sahipleri su veya kanalizasyon
46

https://www.globalpropertyguide.com/Europe/capital-gains-tax
141

sistemi ve sokak aydınlatması vs. gibi altyapı yatırımlarının maliyetini karşılar. Bu hizmetlerin
maliyetleri gördükleri fayda ile doğru orantılı olarak mal sahiplerine pay edilir. Asıl ödeme emlak
vergisine eklenen bir ek vergi üzerinden geçici olarak ödenir.
4.2.2. Motorlu taşıtlar vergisi
Binek araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi gayrimenkulle ilgili belediye
gelirlerindendir. Araçlar belediyelerin en büyük yatırımları arasında olan ve çoğu zaman cari
bütçe harcama kalemleri arasında olan yereldeki altyapıyı kullandığı için bu yıllık ücret
belediyelerin alması gereken bir vergidir. Çevre kirliliği de motorlu araç kullanımına bağlı
olabilir, dolayısıyla çevre kirliliği de yereldeki maliyet faktörüdür. Aracın ağırlığı ve motor
kapasitesi yereldeki altyapıya binen yükü belirlemek için sık kullanılan ve kolay ölçülebilen
göstergelerdendir. Bunların yanı sıra CO2 emisyonları da kullanılabilir. Motorlu taşıtlar vergisi
binek araçlarında kullanılan yakıt türü ve aracın yaşına göre değişebilir. Vergiler artan oranlı
olabilir, araç türüne göre en uç durumlarda 1 :33 oranında değişebilir (Bkz.: Tablo 61 ve Ek 2).
Tablo 61 Motorlu taşıtlardan alınan ücret türleri
(binek araç sahiplerinden alınan vergiler)
Ülke
Matrah
Ücret/harç hesaplaması
Motor gücü, kapasitesi
Motor gücü (kW esaslı
Avusturya
formül), 3 kategori
En az 6.20 Avro
(kamyonlarda ağırlık)
Yaşa göre farklılaşan
0.44-1.10/kW USD
Macaristan
motor kapasitesi (kW); (daha yaşlı binek
(kamyonlarda ağırlık)
araçları için daha düşük)
Emisyonla ağırlığın birlikte değerlendirilmesi
Ağırlık, yakıt türü, CO2
emisyonu

İllere göre farklılık
gösterir

Danimarka

Yakıt tüketimi (km/l,
detaylı kategoriler) ve
ağırlık (6 kategori)

Fransa

CO2 emisyonu ve yakıt
türü: kombine endeks

Almanya

CO2 emisyonu ve
silindir kapasitesi

Yeşil sahiplik vergisi
(1:33)
Ağırlık vergisi 1:2.4
“mali yetki”=motor
gücü (kW) + 5 kategorili
emisyon (CO2 g/km)
(1:6)
Asgari düzeyin üstüne
çıkıldığında 2
Avro/100cm3 + 2 Avro/g

Hollanda

Açıklama

Ortak gelirler, yakın
geçmişte tamamen ulusal
bütçeye aktarıldı
CO2 emisyonu olmayan
araçlar muaftır, hibrit
araçlar ağırlığa göre vergi
öder, dizel için ek vergi

Emisyon
Dizel araçlardan ilave
denkleştirme vergisi alınır
ağır binek araçlar ve yüksek
CO2 salınımı yapan
araçlardan ilave vergi alınır
Yaşa göre farklılaşan
oranlar
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4.2.3. İş Yeri Değer Vergisi
İş yeri değer vergisi yıllık ciro veya işletmenin değeri üzerinden alınır (sermaye değeri,
çalışan sayısı üzerinden ölçülür). Bu vergi ticari işletmeler üzerindeki yükü daha adil hale getirir
ve belediyenin öz gelirlerini artırır. Belediyelerin önceden belirlenmiş bir aralık kapsamında
işletmelerden alınacak bu vergiyi belirlemelerine izin vermek belediyelerin öz gelirlerini artırma
politikalarını yereldeki ihtiyaçlara göre uyarlamalarına yardımcı olacaktır. Bu iş yeri değer
vergisinin gerekçesi şirketlerin yereldeki altyapı, toplu taşıma, sosyal hizmetler ve genel anlamda
kentsel kalkınma gibi belediyenin belirli hizmetlerinden faydalandığı düşüncesidir. Dolayısıyla
işletmeler bu yerel hizmetlere katkıda bulunmalıdır.
Yerelde iş yerlerinden alınan vergiler tipik olarak iş gücü maliyetleri, varlık değeri, net
ciro veya katma değer üzerinden ölçülen ekonomik faaliyetlerin hacmine dayalıdır. İş yeri değer
vergisi tüketim ve yatırım kaynakları olan ücretler ve kâr üzerinden alınır. Ekonomik faaliyetin
menşe yerinde üretim üzerinden alınır ve vergi matrahı fiili işletme hesaplarına bakılarak
hesaplanır. Bu sayede ekonomik faaliyetlerin yerini coğrafi bölgelere göre belirlemek mümkün
olur. Buna göre faydalanıcı belediye de belirlenebilir. İş yeri değer vergisi emlak vergilerinden
daha değişken matrahlı olmasına rağmen nötrdür.
Aşağıda açıklanan dört ülke modelinin hepsi vergi matrahının belirlenmesinde net ciroyu
veya katma değeri esas alır (bakınız Ek 3). Büyük şirketler birden fazla yerde faaliyet
gösterdiğinde belediyeler arasında ekonomik çıktıları bölüştürmek için çalışan sayısı basit bir
göstergedir. Oranları yerelde belirlenen iş yeri vergileri ulusal çapta toplanan KDV’nin sadece
küçük bir parçasıdır.

Almanya: Gewerbesteuer
Tüm işletmeler yerelde iş yeri vergisi (Gewerbesteuer) öder (ortaklıklar ve kendi hesabına
çalışanlar (freelancer) hariç). Asgari eşik olan 24.500 avronun üstünde olan geliri vergilendiren
ve kurumsal kâr üzerinden alınan bir vergidir. Emeklilik ödemeleri, kira ödemeleri ve kiralama
maliyetleri gibi bazı masraflar vergi matrahından düşülür.
Yereldeki bu iş yeri vergisinin temel oranı %3,5’tir. Fakat belediyelerin bu tutarı artırma
yetkisi vardır. Bu amaçla kullandıkları tipik katsayılar bu yerel vergiyi üst sınır olmadan 2-3 kat
artırır (nüfusu 80 binden fazla olan belediyelerde yerel iş yeri vergisi %12-%20 arasındadır).
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Fransa: Bölgesel Ekonomik Katkı
Fransa’da 2010 yılında yaşanan finansal krizden sonra eski adıyla yerel iş yeri vergisi
olan vergi kaldırılmıştır (tax professionnelle, emlak vergisi esaslı kira değeri). Artık Bölgesel
Ekonomik Katkı Vergisi (CET) varlık değeri ve şirket cirosu üzerinden alınan iki vergiyi
birleştirir. Vergi matrahının şirketin sahip olduğu varlıkların değeri üzerinden ödenen kısmı
(CFE) kira değerinin aktifleştirilmesi ile ölçülür. CFE’nin asgari tutarı 221 avrodur ve azami
vergiler ise altı gruba (değer aralığı) göre değişir. İş yeri emlak değeri 500.000 avrodan fazla olan
iş yerleri için vergi tutarı 6833 avrodur (değer aralığının başında %1,3).
Katma değer primi (CVAE) bileşeni ciro aralıklarına göre değişen oranlarla alınan artan
oranlı bir vergidir. Cirosu 500.000 avronun altında olan iş yerleri CVAE’den muaftır. Vergi oranı
en yüksek oran %1,5 olacak şekilde artan oranlıdır.
CET’in toplam tutarı katma değerin %3’ü ile sınırlıdır. CFE belediyelerin gelirleri
arasındadır. Buna karşın CVAE bileşeni daha büyük bölgesel birimlerle ilgilidir (iller, bölgeler).

İtalya: Bölgesel Üretim Vergisi, IRAP
İtalya’daki bölgesel üretim vergisi (IRAP) yerel bir katma değer vergisi gibi getirilmiştir.
Her ne kadar bankalar, sigorta şirketleri ve münhasır hizmet verme hakkına sahip bazı işletmeler
özel kurallara tabi olsa da bu vergi bir bölgedeki tüm ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak ödenir.
Vergi matrahı vergiden önceki şirketin net geliridir ve buna ilaveten bazı maliyet kalemleri de
vergiden düşebilir (faizler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamındaki iş gücü maliyetleri).
Birden fazla bölgede faaliyet gösteren şirketlerin vergi matrahı farklı yerlerdeki istihdam
maliyetlerine göre değerlendirilir.
Standart IRAP oranı %3,9’dur. Fakat bu oran bankalar ve finans kuruluşları (%4,65) ve
sigorta şirketleri (%5,90) için daha yüksektir. Bölgesel yönetimlerin bu oranı %0,92’ye kadar
değiştirme hakkı vardır. IRAP genel bütçe geliridir ve genel bütçeye alındıktan sonra o bölgedeki
belediyelere tahsis edilir.

Macaristan: Yerel iş yeri vergisi
Macaristan’da belediyelerin sınırları içerisindeki tüm daimi ve geçici iş yeri faaliyetleri
yerel iş yeri vergisine tabidir. Sadece devlet kurumları, kiliseler ve seçili bazı finans
kuruluşlarının ekonomik faaliyetlerine istisna tanınmıştır.
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Vergi matrahı alt yüklenicilerin hizmetleri, satın alınan malzemeler ve araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine ilişkin harcamalar düşüldükten sonra bulunan net şirket cirosudur.
Vergiden düşülebilecek maliyet kalemleri net cironun %70’ine kadar düşülebilecek, sonrasında
azalan ölçekli net ciro grupları ile sınırlı kalınacaktır. Bunun haricinde yerelde başka vergi
muafiyetleri tanımak da mümkündür (örneğin küçük vergi mükelleflerine, yereldeki doktorlara),
fakat genel olarak bu vergi yereldeki tüm iş yerleri içindir. Son yapılan yasal düzenlemeler
yerelde toplanan iş yeri vergisini belli bir hizmet için ayrılmış belediye gelirine dönüştürmüştür.
Bu bağlamda, bu vergiler sadece sosyal hizmetler için kullanılmalıdır. Başkentte ise sadece toplu
taşımayı finanse etmek için kullanılması gerekmektedir.
Yereldeki bu iş yeri vergisinin oranı daimi işletmeler için en fazla net cironun %2’si veya
geçici faaliyette bulunan işletmeler için günde 16 ABD doları olabileceği için belediyeler bu
oranı azami oranın altında olacak şekilde belirler. Geçici faaliyetlerde bazı harcamaları iş yeri
vergisinden düşmek mümkündür (vergilerin %7,5’i).
4.2.4. Turizm Vergisi
Turizm vergisi birçok ülkenin faydalandığı, yerel yönetimler için gelir yaratan bir
kaynaktır. Amacı belediye altyapısını ve yerelde sunulan diğer kamu hizmetlerini kullandıkları
için o yerde oturmayan kişilerden ücret almaktır. Yerel bir gelir kaynağı olduğu için çevrenin
korunmasına da katkıda bulunur ve sürdürülebilir kalkınma için fon birikmesini sağlar. Turistler
üzerinde finansal bir yük oluşturan bu vergi ayrıca turist akınını sınırlayacak (veya teşvik edecek)
düzenleyici bir mekanizma işlevi de görür. Bu vergi çoğunlukla basit bir vergidir, ya misafirin
kaldığı gece sayısına göre ya da konaklama için ödediği ücretin belli bir yüzdesi olarak tahsil
edilir.
İspanya
İspanya’daki turizm vergisinin amacı özellikle de sık tercih edilen adalar gibi
destinasyonlarda sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmektir. 16 yaşından küçük ziyaretçiler
turizm vergisinden muaftır. Vergi oranı konaklamanın niteliğine göre kişi başına gecelik 1 avro
(kamp yerlerinde) ila lüks otellerde 4 avro arasında değişir. Cruise gemilerindeki turistler de bu
vergiyi öder. Turizmin yoğun olmadığı mevsimlerde vergi %75 ucuzlar ve 7 günden fazla
kalışlarda da vergide %50 indirim yapılır. Turizm vergisi KDV’ye tabidir.
Avusturya
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Turizm vergisi Avusturya’da eyaletlere göre farklılık gösterir. Örneğin Viyana’da kişi
başına gecelik 0,36 avrodan toplam konaklama ücretinin %3,2’si arasında değişir. Çocuklar
muaftır.
Hırvatistan
Turizm vergisini merkezi idare belediyenin türüne ve tatil sezonlarına göre düzenler. Dört
farklı belediye kategorisi vardır, bu sebeple turizm vergisi en düşük kategoride en az yoğun
sezonda 0,26 avroyken üst kategoride ve yoğun sezonda 0,96 avrodur. 12 yaşından küçük
çocuklar muaftır ve 14-18 yaş arası gençler vergiyi indirimli öder (%50 indirim).
Fransa
Turizm konaklama vergisi tüm otellerde, rezidanslarda, kamp yerlerinde vs. kalan
herkesten alınır. Belediyeler çocuklar, geçici ve mevsimlik işçiler, belli bir fiyat sınırının altında
kalan kiralama işlemlerine istisna tanıyabilir.
Vergi tutarını (kişi başına gecelik sabit tutar) belediye düzenler ve bu vergiden tahsil
edilen para belediye geliridir. Daha üst düzeydeki yerel yönetim kademeleri (iller) belediye
turizm vergisine ilave %10’luk bir vergi ekleyebilir.
Turizm vergisinin tutarı tüm konaklama biçimlerine göre kanunla düzenlenmiştir.
Konaklamanın tipi ve niteliğine göre farklılık gösterir. Örneğin altı otel kategorisinde vergi 0,2
avro ila 4,10 avro arasında değişir. İki kamp yeri kategorisinde ise 0,2 avro ila 0,6 avro arasında
değişir. Airbnb gibi hiçbir sınıflandırmaya dâhil olmayan konaklama türlerinde ise konaklama
ücretinin %1-%5’i tutarında turizm vergisi alınır.
4.2.5. Kullanım ücretleri, harç ve tarifesi
Avrupa ülkelerinde su, doğal gaz ve elektrik hizmetlerini çoğunlukla kullanıcıların
ödediği ücretler finanse eder. Su, uzaktan ısıtma veya toplu taşıma gibi kamu hizmetleri ayrıca
teşvikler, transferler, sübvansiyonlar ve yerel vergi gelirleri ile de finanse edilir. Fakat tarifeler
en yaygın kullanılan finansman kaynaklarındandır. Su, doğal gaz ve elektrik hizmetlerinin
fiyatlandırılmasında iki temel yöntem kullanılır: (i) maliyet esaslı fiyatlandırma ve (ii)
düzenlenmiş (tavan sınırı olan) gelir yöntemi. Her iki fiyatlandırma yönteminin farklı
varyasyonları mevcuttur (ERRA, 2020, WAREG, 2019).
Maliyet esaslı fiyatlandırma veya getiri oranı modeli hizmetlerin geçmişteki veya
bugünkü maliyetlerinin hepsini hesaplar. Bunlar çoğunlukla toplam işletme giderleri, varlık
amortismanı, borç maliyeti ve kâr bileşeninden oluşur. Dikkate alınan gider türlerine, ilgili varlığı
düzenleme yöntemine ve kâr bileşenini hesaplama yöntemine (yatırım veya sermaye maliyeti)
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bağlı olarak bu modelin farklı varyasyonları vardır. İtalya, Portekiz ve Macaristan’daki su ve
uzaktan ısıtma hizmetlerinde de olduğu gibi bu yöntem yaygın kullanılır.
Tavan fiyat yöntemi ise izin verilen orandan verimlilik iyileşmesi için gereken oranın
çıkarılması ile enflasyon oranı üzerinden fiyat artışını kontrol eder: Perakende Fiyat Endeksi
(PFE)-X. Bu tarife yöntemi hizmet sağlayıcıya hizmet verimliliğini iyileştirme yönünde teşvik
eder. Bu model İngiltere’de su sektöründe ve Hollanda’da uzaktan ısıtma hizmetlerinde yaygın
kullanılır.
Bu temel ücretlendirme yöntemlerinin yanı sıra fiyatların su tüketim hacmine göre
farklılaştığı çeşitli tarife yapıları vardır. İki bileşenli tarifeler (öncelikle varlıkla ilgili sabit hizmet
maliyetlerini karşılamaya yönelik sabit oran ve tüketim hacmi ile ilişkili değişken bileşen
(örneğin enerji maliyetleri) bu tarifeler arasındadır.
Tablo 62: AB ülkelerindeki su hizmetlerinin tipik tarife yapıları
Tarife yapıları

AB ülke sayısı

Hacim esaslı blok tarife

11

Sabit fiyat bileşeni

19

Sadece

tüketim

esaslı

5

fiyatlandırma
Örneklemdeki ülke sayısı 23. Kaynak: WAREG, 2019

Bu temel ücretlendirme yöntemlerinin yanı sıra, sosyal politika ve çevresel hedefleri
destekleyecek farklı tarife yapıları vardır. Su sektöründe örneklemde yer alan ülkelerin
yarısından fazlasında su fiyatları su tüketim hacmine göre farklılaşır (Tablo 62.). Bu ülkelerde
asgari (sosyal) su miktarı için devletin sübvanse ettiği su tarifeleri uygulanırken ilave su
tüketiminden daha yüksek bir ücret alınır. Su hizmetlerinin istikrarı iki bileşenli tarifeler ile
sağlanır: varlıkla ilgili hizmet maliyetlerini karşılamaya yönelik sabit bir oran ve tüketim
hacmiyle ilişkili değişken bileşen (örneğin enerji maliyetleri). Sabit bileşen ücretleri daha
yaygındır, fakat birkaç ülkede sadece tüketim hacmi üzerinden fiyatlandırma da yapılmaktadır.
Karşılaştırma esaslı başka fiyatlandırma yöntemleri de vardır. Bu yöntemler alternatif
hizmet sağlayıcıların bulunduğu hizmetlerde kullanılabilir. Örneğin farklı ısıtma teknolojileri
kullanan rakip üreticilerin olduğu uzaktan ısıtma hizmetlerinde bu yöntemler kullanılabilir.
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Doğal tekeller söz konusu olduğunda (örneğin su arzı), benzer hizmet performansı ve maliyet
bilgisi ile kıyas yöntemi fiyat belirlemede kullanılabilir.
Düzenleyici yetkilerin dağıtılması da tarife belirleme hizmetlerini etkiler. Avrupa’daki
son eğilimlere göre enerji piyasası düzenleme kurumları su, doğal gaz ve elektrik hizmetleri için
başka fiyatlar da tanımlama eğilimi göstermektedir. Tarifeler sadece bu hizmetlerin maliyetlerini
karşılamamalı, aynı zamanda artan enerji verimliliği için teşvikler sunmalı, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılmasını desteklemeli ve kamuya sunulan bu hizmetlerde uygun fiyat ilkesini
benimsemelidir.
Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine yönelik fiyat belirleme örnekleri
İtalya’da ulusal düzenleme kurumu su hizmeti yönetim kurullarının önerisine dayalı
olarak su tarifelerini tanımlar. Nehir havzası içerisinde bu kurullar optimum seviyede bölgesel
birimler hâlinde örgütlenir ve hizmeti verecek kuruluşlarla temas kurar. Düzenleme kurumu ise
su yönetiminin tüm aşamalarında (suyun çıkarılması, suyun arıtılması, suyun dağıtımı) her iki
yılda bir güncelleyecek şekilde dört yıllık bir süre için fiyatları belirler.
Suyun asıl fiyatı ise hizmet verilen bölgenin yatırım ihtiyaçları ve nüfusuna göre
tanımlanan ve bölgeye göre farklılaşan yatırım oranlarına dayalıdır. İki bileşenli fiyatlar hem
maliyet karşılama oranı hem de fiyat artışına göre değişir. Ayrıca düzenleme kuruluşu suyun
fiyatlandırmasında su kaybı, su kalitesi, hizmet kesintisi gibi teknik hedefleri de belirler.
Düzenlenen dönem içerisinde yıllık fiyat artış formülü de belirlenir. Asgari tüketim için
belirlenen indirim oranının yanı sıra üç farklı düzenlenmiş su tarifesi daha vardır.
Portekiz’in daha az merkeziyetçi bir tarife belirleme sistemi vardır. Belediyeler
fiyatlandırma otoritesidir. Fakat yerelde karar almadan önce ulusal düzenleme kuruluşunun
görüşünü de almak gerekir. Ülke çapında tek bir su üretici kuruluşu vardır. Yereldeki su dağıtım
şirketlerinin çoğunu doğrudan belediyeye bağlı işletmeler yönetir.
Kamu iktisadi teşekkülü şirketin toptan su fiyatı hacim esaslı maliyet artı yöntemi ile
düzenlenir. Fakat hazine bonosuna ek %3 oranında “hissedar ücreti” bileşenini ekleyerek
fiyatlandırma modeline teşvikler de dâhil edilmiştir. Yerel hizmet sağlayıcıları ve yükleniciye
verilen hizmetler (imtiyazlar) düzenleyici kuruluşun belirlediği tavan fiyat modelini uygular.
Yerel tarifelerde sabit ve tüketim hacmine dayalı bileşenlerin yanı sıra dört gruptan oluşan artan
bir tarife vardır.
Hollanda’da şebekeye bağlı başka bir hizmet olan merkezi/uzaktan ısıtma sistemleri
tavan fiyata göre düzenlenir. Müşterilere yönelik tarifelerse sabit maliyetleri ve değişken kısmı
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(ısı tüketimine göre ölçülür) kapsayan iki bileşene sahiptir. Yeni şebeke bağlantıları için ilave
fiyat vardır ve şebekeden çıkmak isteyen müşterilerden de ilave fiyat alınır.
4.2.6. Ulusal vergilerin yanı sıra alınan ek ücretler
Merkezi idarenin en büyük gelir kaynakları gelir vergisi ve katma değer vergisidir.
İskandinav ülkelerinde ve İspanya gibi federal ya da yarı federal yapıya sahip ülkelerde yerel
yönetimler, eyaletler ve bölgeler bu önemli kamu gelirinden doğrudan faydalanır. Bu vergiler
merkezi ve yerel bütçe arasında iki yöntemle bölünür: (i) menşe yerine veya formüle göre vergi
gelirlerinin paylaşılması; (ii) ulusal gelir üzerinden alınan yerel yönetimlere yönelik ilave vergi.
Grafik 32: Yerel gelir vergisi hasılatı, kişi başına düşen kâr, ABD doları
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Ek vergi ya aynı vergi matrahı üzerinden gelir vergisine ilave bir vergi olarak getirilir ya
da merkezi hükümetin gelir vergisine ayrı bir sabit oran getirmesi ile alınır (vergi üzerine getirilen
vergi). Yerelde alınan bu gelir vergileri yerel vergi oranlarına yönelik bir aralık (asgari ve azami)
belirleyerek veya toplanan yerel gelir vergisi için izin verilecek azami toplam tutarı tanımlayarak
(örneğin Danimarka’da ortalama oranının tanımlanması ile) düzenlenir.
İskandinav ülkelerinde gelir vergisinden elde edilen hasılat öncelikle yerel yönetimlerin
finansmanında kullanılır (bakınız Grafik 32). Yerel yönetimlerin hizmet sorumluluklarının geniş,
iş gücü piyasası katılım oranlarının yüksek olmasından ve buna bağlı olarak da gelir vergisinden
elde edilen hasılatın belediyelere aktif biçimde dağıtılmasını sağlayan mekanizmalardan dolayı,
yereldeki gelir vergisi hasılatları mutlak veriler ışığında önem taşımaktadır (Grafik 32). Yüksek
ve artan oranlı vergilendirme ile yerel yönetimlerin gelir vergisinden elde ettiği kişi başına düşen
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ortalama hasılat Danimarka’da 6433 ABD doları iken İsveç’te 7908 dolardır. Bu hasılat hem
belediyeleri hem de ara kademe (ilçe, bölge) yönetimleri finanse eder.
Danimarka’da yerel yönetimin toplam gelir vergisinden aldıkları pay önemlidir:
Belediyeler tahsil edilen toplam tutarın %44’ünden faydalanır (2018). Diğer İskandinav
ülkelerine bezer şekilde Danimarka gelir vergisinden ek vergi alınması için kendine has bir
yöntem kullanmıştır. İzin verilen ortalama yerel gelir vergisi oranını yıllık bütçe kanunu belirler
(2020’de bu oran %24,95’ti). Belediyeler gelir vergisi oranlarını kendileri tanımladığında,
yereldeki toplam gelir vergisi tutarını kanunla belirlenen bu düzeyin altında tutarak ülke
çapındaki ortalama orana uymak zorundadır. Bu sebeple yerel yönetimlerin tahsil ettiği gelir
vergisi yıllara ve belediyelere göre değişiklik gösterir.
İsveç’te yerel yönetimler (belediyeler ve ilçeler) tahsil edilen gelir vergisi hasılatından
yüksek oranda faydalanır. Ortalama yerel vergi oranı %32,2’dir. Bu oranın %20,7’si belediye ve
%11,5’i ilçe yönetimlerindeki vergi oranıdır. Merkezi bütçe vergi indirimi sağladığından, yerel
yönetimler düzeyinde tahsil edilen fiili tutar merkezi yönetimin tahsil ettiği gelir vergisi tutarını
aşmaktadır (yerel gelir vergisi ülke çapında tahsil edilen toplam gelir vergisinin %133’üdür).
Federal idari yapılanması olan ülkeler farklı bir ek vergilendirme yöntemi uygular.
Belçika’da bulunan üç federal bölge tahsil edilen toplam gelir vergisi hasılatının %17’sinden
faydalanır (2018). Bölgelerin federal gelir vergisinin kanunla düzenlenen bir kısmı (şu anda %75)
üzerinde ek vergi koyma yetkisi vardır. Bölgelerdeki ek vergi, vergi dilimleri ile sınırlıdır.
Bölgelerde yaşayan bölge sakinlerine vergi indirimi yapılabilir. Ayrıca yerel yönetimler ulusal
gelir vergisi üzerine belediye vergisi koyarak gelir vergisinden faydalanabilir (tahsil edilen
toplam gelir vergisinin %6’sı). Ortalama oranı %7 olan bir vergidir fakat uygulamadaki oranlar
%0 ila %9 arasında değişir.
İspanya’da bölge yönetimlerinin (“özerk topluluklar”) üst düzey mali özerkliği vardır.
Yarı federal bir yapıya sahip ülkede bölgeler kişisel gelir vergisinin %47’sini tahsil eder (2018)
ve ek olarak yerel yönetimler %6 alır. Bölgelerin gelir vergileri artan oranlı ulusal gelir vergisi
dilimlerine uygundur. Artan oranlı bölgesel gelir vergisi oranları ulusal gelir vergisi ile aynı vergi
matrahı üzerinden belirlenir. Dolayısıyla uygulamada gelir vergisi üç yönetim düzeyi arasında
bölünür: ulusal, bölgesel ve yerel.
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Fakat bugünkü bölgesel gelir vergisi oranları çok farklı değildir: Birleşik asgari oranlar
%19 (örneğin Madrid) ila %21,5 oranlarında (Katalonya) başlar. En yüksek oranlar değişen vergi
dilimlerine göre %43-%48’e kadar çıkar. 47
4.2.7. Belediye Kredileri
Yerel yönetimler sermaye yatırımları maliyetlerini altyapı kullanıcılarına dağıtmak ve
modern teknolojilere yatırım yaparak tasarruf yapmak için borçlanmayı yaygın olarak finansal
bir araç olarak kullanır. Bazen belediye gelirlerindeki mevsimsel farklılıkları dengelemek için
kısa vadeli kredilere ihtiyaç duyulur. Avrupa Birliği’nde 2008-2009 dönemindeki ekonomik
krizden sonra hem yerel sermaye harcamaları hem de yerel net borçlanma düzeyi düşmüştür
(toplam bütçenin %2-3’üne kadar düşmüştür).
Üniter devlet yapısına sahip ülkeler grubunda yerel yönetim borçlanması ademi
merkeziyetçiliğin kapsamına uyumludur. Yetkinin yerele daha çok devredildiği ülkelerde
belediyeler daha fazla borç biriktirme eğilimindedir. Avrupa Birliği düzeyinde kamu borcuna
ilişkin düzenlemeye göre hükümetin bütçe açığı GSYİH’nın %3’ünden az ve devlet borcu da
GSYİH’nın %60’ının altında (Maastricht kriterleri) olmalıdır. Bu sınırların üstünde kalan ülkeler
kamu borçlarını azaltmaya yönelik orantılı adımlar atmalıdır.
Yerel, bölgesel ve federal düzeydeki borçlanma; ekonomik gelişmişlik düzeyi, altyapı
talebi ve altyapı ve kamu hizmetlerine yönelik eldeki kaynaklara göre şekillenir. Yerel
yönetimlerin özerklik düzeyi ve devlet kurumları arasındaki mali ilişkiler, kredilerin belediyeleri
finanse etmek için nasıl kullanıldığı üzerinde etkilidir. Bankacılık sektörünün gelişimi ve farklı
finansal araçları kullanma geleneği kritik faktörler arasındadır. Yerel yönetimlerin kredi
sistemleri belediye teminatlarına göre belirlenir.
Yerel yönetimlerin borçlanma modellerinin karakteristik özellikleri borçla ilgili yasal
düzenlemelerle belirlenen üç kritik alana göre şekillenir: belediyelere yönelik borç verme
opsiyonları, yerel yönetimlere yönelik borçlanma sınırları ve temerrüt yönetimi (Tablo 63).
Belediyelerin borçlanma uygulamalarının ayrıntıları bir önceki LAR projesi raporunda ele
alınmıştı (LAR III, 2019).

47

KDV İspanya’da da paylaşılır, fakat bölgeler sadece %2,6 alır ve yerel yönetimler toplam KDV hasılatının
%8,5’inden faydalanır (2018, OECD İstatistikleri).
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Tablo 63: Piyasa bazlı ve merkezi sistemlere göre değişen belediyelerin borçlanma modelleri
Belediyelerin

borç

vermesi
Açık piyasa, piyasaya
Macaristan hâkim

ticari

banka

üzerinden

Borçlanma yönetmelikleri

Borç, idari kontrolle birlikte
borçlanma sınırları

Açık piyasa, piyasaya düzenleme, cari bütçenin
hâkim

banka dengeli olması şartı, devlet

ticari

denetim

üzerinden

kuruluşunun

görüşü
Yerel kredi birliği, tek
Danimarka bir

yerel

banka

(KommunalKredit)

Dengeli

toplam

kuralları,

uygulamaları
Mahkeme

esaslı,

kurtarma

istisnai

durumlarda

Üç yıl için brüt tasarrufları

Polonya

Temerrüt

Temerrütle

ilgili

düzenleme yok, fakat
zorunlu

bakanlık

kredisi var

bütçe Temerrüde

düşen

kuralı. Merkezi kredi onayı belediyelere
vardır

fakat

idari

bakanlığın kontrolle

takdir yetkisi sınırlıdır.

birlikte

finansal yardım

Uzun vadeli performans ve
Uzmanlaşmış
Almanya

bankalar dengeli

bölgesel
(çoğu

yerel, kapasiteye

da

tasarruf güçlüdür,

bankası/sandığı)

dayalıdır, Özel federal ve merkezi
bütçe
eyalet

şartı idare

düzeyinde

onayı müdahaleler

ve

gerekir, mahkeme temyiz kurtarma yok
imkanı vardır

Yerelde borç verme
merkezileşmiştir
Birleşik
Krallık

(Bayındırlık

Yerelde ihtiyatlı borçlanma Süreci
İşleri olması

için

başlatmak

ayrıntılı yerelin

Kredi

Kurulu), yönetmelikler

hükümetin

kontrolü yönetmelikler gereği idari kontrol vardır, finansal

altındadır

(Yerel onay almak gerekir

vardır, sorumluluğudur,

idari

yardım seçeneği vardır

Altyapı Oranı)
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4.3. Gelir Paylaşım Sistemi ve Yönetim Kademeleri Arası Transferler
Yerel yönetimler farklı kaynaklarla finanse edilir. Bu kaynaklar arasında öz gelir
kaynakları (yereldeki vergiler, ücretler, harçlar, ödenmiş sermaye vs.), paylaşılan/ortak gelirler
ve daha üst kademedeki devlet kurumlarının sağladığı yönetim kademeleri (merkezi yönetimden
yerel yönetime) arası transferler yer almaktadır. Yukarıdaki dördüncü şekilde görülebileceği gibi
transferlere bağımlılık oranının toplam yerel yönetim gelirleri içerisindeki payı %30-%90
arasında değişebileceği için bu ikinci grup önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Yerel özerkliğin
gerçek kapsamı öncelikle büyüklüğe göre değil transfer dağıtım yöntemlerine göre belirlenir.
Merkeziyetçilikten oldukça uzak olan ve transferlere bağımlı olan ülkeler vardır (örneğin
Hollanda, Polonya).
4.3.1. Gelir odaklı yönetim kademeleri arası mali ilişkiler

Yönetim kademeleri (merkezi-yerel yönetimler) arası geleneksel ilişki modelinde
merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferler harcamalar ve gelirler arasındaki farka göre
dağıtılır (fark kapatma modeli). Yönetim kademeleri arası mali reformların kritik unsuru bu
harcama ödenekleri kontrol mekanizmasının sadece yerel yönetimlerin gelirlerini düzenleyen bir
modele dönüştürülmesidir. Başta belediyelerin öz gelirleri olmak üzere, vergi paylaşım
mekanizmaları ve ödenek tahsis yöntemleri kontrol edildiğinde belediyelerin daha fazla harcama
yetkisi ve kendi öz gelirlerini artırmaya yönelik daha iyi teşvikleri olur. Daha üst kademedeki bir
devlet kurumu tarafından belediye harcamaları ve gelir ödeneklerinin düzenlenmesi sisteminden
bu şekilde uzaklaşmak Orta ve Doğu Avrupa’daki geçiş ülkelerinde yapılan ademi
merkeziyetçilik reformlarının temel unsurlarındadır.
Gelir odaklı düzenleme modelinde belediyelerin öz gelirlerini artırma yetkileri daha
fazladır. Aşağıda yer alan Avrupa ülke örneklerinde açıklandığı gibi, bu ulusal ödenek
kontrolünü iki şekilde yerine getirmek mümkündür. Birinci yol merkezi yönetim bütçesinden
yapılan transferlerin tarafsız göstergelere göre (örneğin kişi başına verilen teşvikler) tahsis
edildiği durumlarda (i) genel transfer programları aracılığıyla olabilir ya da tahmini standart
harcamalar ve potansiyel gelirler arasındaki (ii) farkın merkezi yönetim bütçesinden aktarılması
ikinci yol olabilir.
Yönetim kademeleri arasındaki mali ilişkilerin bir başka kritik unsuru da ortak
gelirlerin/gelir paylaşımının statüsünü belirlemektir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetim bütçe
gelirlerine vergi koyma yetkisi olduğunda o zaman bu vergi öz gelir kaynağı olarak sınıflandırılır.
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Yukarıda açıklanan ek vergiler öz gelir olarak net biçimde sınıflandırılır çünkü yerel yönetimler
vergi oranına bazen de vergi muafiyetlerine karar verebilir.
Gelir paylaşımı üç kriteri karşılarsa merkezi bütçeden yapılan transferlerden farklılık arz
eder (Blöchliger-Petzold, 2009):
(i) Öncelikle paylaşım oranı (gelir tipi, paylaşım oranı) tercihen kanunla belirlenmelidir,
böylece belediyeler uzun bir dönem için gelirden alacakları payı öngörebilir.
(ii) İkinci olarak paylaşım mekanizmasının verginin menşe yerine (verginin toplandığı
belediyeye) göre tahsis edilecek şekilde dağıtılması gerekir. Gelir paylaşımının bir formüle
(örneğin kişi başına esasına göre) göre tahsis edilmesi durumunda, gelir paylaşımı daha çok
yönetim kademeleri arası transferler olarak görülmektedir. Bu durumda yerel yönetimler kendi
bölgelerinde toplanan vergilerden doğrudan faydalanmamaktadır.
(iii) Gelir paylaşımı ile ilgili üçüncü kriter ise tazminat/kesinti mekanizmalarının
olmayacağı düşüncesinin gelir paylaşım sistemine dâhil edilmesidir. Bu durumda gelir
paylaşımındaki her türlü dalgalanmanın yerel bütçeye doğrudan etkisi olacaktır: Belediye ortak
vergi gelirlerinde kısıtlamaya gidilmesi durumunda daha az fon alır, fakat ekonomik büyüme
dönemlerinde daha fazla gelir elde edecektir. Eğer ulusal tazminat (denkleştirme) mekanizması
gelir paylaşımı ile birleştirilirse, o zaman bu husus hibe transferi olarak kabul edilmelidir.
Bu kriterlere göre Türkiye’deki gelir paylaşımı modeli karma modeldir. Gelir
paylaşımının çoğu menşe yerine, yani paylaşılacak verginin toplandığı yere göre tahsis
edilmektedir. Fakat geri kalanı transferdir, çünkü (nüfus, alan büyüklüğü, gelişmişlik endeksi
göstergeleri kullanılarak) formüle göre tahsis edilir.
Yerel yönetimlere yönelik gelir paylaşım ve transfer sistemlerinin karakteristik özellikleri
aşağıdaki dört boyut üzerinden açıklanabilir:
a) Yerel yönetimlerle paylaşılan merkezi yönetim bütçe gelirlerine ilişkin veya teşvik,
transferler olarak kullanılan gelir havuzunu yaratan yönetmelikler: Ne kadarlık bir fon
gerçekte yerel yönetimlerle paylaşılır veya yerel yönetimlere transfer edilir;
b) Bu fonların daha alt kademedeki kurumlarla paylaşılması ve bu kurumlara transfer
edilmesinde kullanılacak tahsisat yöntemleri nedir;
c) Belediyelere sunulan bu fonları kullanırken belediyelerin sahip olacağı takdir yetkisinin
kapsamı nedir;
d) Gelir paylaşım ve yönetim kademeleri arası transfer yönetimi yöntemleri veri doğruluğu, fon
tahsis kanalları, tahsisatın zamanlaması ve şeffaflığı açısından ne kadar gelişmiştir.
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4.3.2. Ne Kadar Paylaşılacak veya Transfer Edilecek?
Vergi geliri paylaşımının denkleştirme ödenekleriyle birleştirildiği gelir paylaşımı esaslı
modellerde finansman kaynakları belirlenmiştir. Bu kaynaklar çoğunlukla gelir vergisi, katma
değer vergisi, kurumlar vergisi veya ülke çapında toplanan diğer vergiler (örneğin emlak transferi
vergisi) gibi merkezi yönetim bütçesi gelirlerinden oluşur. Bu durumlarda yerel yönetimlere
sunulacak fon kaynakları (tipik olarak tahmini büyüme oranına göre) ekonomik öngörüler ve
vergi düzenlemelerine ilişkin tadilatlardan (örneğin gelir vergisi oranlarındaki değişiklikler)
faydalanılarak her belediye tarafından ayrı plânlanabilir. Orta vadeli ekonomik öngörüler, ulusal
ekonomik ve mali politika hedefleri belediyelere ayrılacak toplam fon miktarını plânlamaya
yardımcı olur.
Bazı geçiş ülkelerinde transfer edilebilecek toplam tutarı güvence altına almayı
hedefleyen veya denkleştirme amaçlı oluşturulmuş bazı yasal düzenlemeler vardır. Örneğin
Sırbistan’daki mevzuatta yerel yönetimlere aktarılabilecek toplam tutar GSYİH’nın belli bir
yüzdesi olarak belirlenmiştir (hiçbir zaman tutturulamamasına rağmen mevzuat ile düzenlenen
bu oran GSYİH’nın %1,175’idir). Karadağ’da ise yerel yönetimlerin finans kaynaklarına ilişkin
kanuna göre KDV gelirinin %3’ü belediyelere denkleştirme ödeneği olarak tahsis edilir. Bu
durum merkezi yönetimden yerel yönetimlere yapılacak transferleri yerel yönetimlerin tahmin
edebilmesini sağlar.
Denkleştirme ödeneği finansal durumu daha iyi olan belediyelerden daha zayıf olan
belediyelere aktarılmaktadır. Bu “Robin Hood” yöntemi uygulanırsa, yerel yönetimler hangi
gruba dâhil olduklarını (fon veren mı, fon alan mı) ve denkleştirme sisteminin ödenecek veya
alınacak fonları nasıl etkileyeceğini tahmin edebilir. Örneğin Sırbistan’da kişi başına düşen gelir
paylaşımları ülke ortalamasının %150’sinden fazla olan yerel yönetimler denkleştirme fonuna
katkı sunar. Daha sonra denkleştirme fonundan aynı göstergeye göre %95’in altında bir
performansa sahip belediyelere fon aktarılarak bu belediyelerin ülke ortalamasına çekilmesi
sağlanır. Benzer bir ülke içi tahsisat yöntemi İsveç’te de kullanılır. Ayrıntılar için aşağıdaki
bilgilere bakabilirsiniz.
4.3.3. Tahsis Yöntemleri: Teşvikler ve Denkleştirme
Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yapılacak transferlerin ve gelir paylaşım
sisteminin kritik unsuru eldeki fonların alt ulusal yönetimlere nasıl tahsis edileceğidir. Birbiriyle
çakışan bazı hedefler vardır, dolayısıyla bu hedeflere ulaşmak için yönetim kademeleri arası
farklı mali mekanizmalardan faydalanılır. İyi bir transfer sisteminin iki temel şartı şu şekildedir:
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(i) belediyelerin eldeki kaynaklarının etkin kullanımı için teşvikler oluşturmak ve (ii) yerelde
sunulan kamu hizmetlerine eşit erişim garantisi sunmak. Bu ikinci hedef, yapılan transferlerin
belediyelerin kabul edilebilir (asgari) düzeyde hizmet vermesini temin edecek tutarda olması ve
benzer görevleri olan belediyelere yeterli fon aktarılması anlamına gelir.
Bu üç mali hedef ya belediyelerin harcamalarına ya da gelirlerine yöneliktir. Böylece
yönetim kademeleri transferler açısından toplamda altı hedef belirlenmiş olur (Tablo 64).
Bunlara karşılık sunulan teşvikler de çeşitli transfer biçimlerini ortaya çıkarır. Bu farklı transfer
çeşitleri birbirlerini destekleyecek şekilde eş zamanlı gerçekleştirilebilir.

Tablo 64: Devlet kurumları arasındaki mali transferlerin amaç ve hedefleri
Kurumlar arası mali transferlerin yerel bütçenin
Mali amaçlar

gider kısmı

gelir kısmı

açısından hedefleri
(i) belediyelerin gerekçelere
dayalı
1.

Yerel

yönetimlere

teşvik sunmak

(rasyonel)

harcama Öz gelirlerini artırmayı

yapmasını teşvik etmek;

teşvik etmek (“vergi

(ii) yerel hizmet sunumunda gayretini” artırmak)
verimliliği desteklemek;
(i) yerelde sunulan hizmetlere Belediyelerin

2. Farklı pozisyonlardaki eşit erişimi sağlamak;

gelir

yerelde
toplama

hizmetlerinin potansiyelleri arasında
asgari düzeyde hizmet birim maliyetlerindeki objektif görülebilecek
farklılıkları eşitlemek
sunulmasını
teminat farklılıkları tanımak;
yerel

yönetimler

için (ii)

belediye

(vergi matrahı)

altına almak

3. Benzer türdeki ve
benzer

görevleri

olan

yerel yönetimler arasında
denkleştirme

Yerel

harcamalarda

ihtiyaçların

ve Gelir matrahlarının eşit

maliyetlerinde olmayan

görülebilecek

objektif dağıtılmasının

farklılıkları tanımak (kapsam edilmesi
ve birim maliyetler)

şekilde
telafi
(vergi

potansiyeli/kapasitesi)
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Kurumlar arası yapılan transferlerde üç temel yöntem kullanılır. En basit yöntem harcama
ödeneklerinin ve gelir hedeflerinin bütçeleme sürecinde belirlendiği yöntemdir. Daha üst
kademedeki devlet kurumları (ulusal düzey, eyalet veya bölge düzeyi) tarafından sunulan
transferler bu iki ödenek arasındaki fark olarak tanımlanır: Harcamalar eksi gelir eşittir alınacak
transfer. Bu “boşluk doldurma” yöntemi belediyeleri öz gelirlerini harcarken tasarruflu davranma
veya öz gelirlerini artırma konusunda yeterince teşvik etmez. Bu modele göre yerel yönetimler
çoğu zaman yüksek harcamaları olduğunda daha çok transfer alır ve düşük gelirleri olduğunda
buna istinaden telafi ödeneği alır (ve/veya ekstra gelir de harcama ödeneklerini hiç
etkilememesine rağmen belediyenin alacağı transferi azaltır).
Boşluk doldurma esasına dayanan bu transfer sisteminin eksiklikleri diğer ödenek tahsis
modeli ile yani belediye gelirlerinin yasal olarak düzenlendiği model ile düzeltilir. Bu durumda
yereldeki öz gelirler kanunla düzenlenir ve daha üst kademedeki devlet kurumları yönetim
kademeleri arası transfer tutarlarını belirler. Yerel yönetimler bu iki gelir türünün elverdiği
ölçüde istedikleri kadar harcayabilir. Bu durumda belediyeler mevcut fonları verimli kullanmaya
ve kendi gelirlerini artırmaya önem verir. Daha az harcanırsa bir sonraki bütçe yılında alınacak
ödenekler değişmez ve öz gelirlerin fazla olması da tahsis edilecek transfer tutarını azaltmaz.
Üçüncü modelse boşluk doldurma yönteminin daha iyi bir versiyonudur. Bu modelde
diğerinden farklı olarak her belediyenin alacağı ödenek tutarı tek tek belirlenmez, sadece standart
harcama düzeyi ve potansiyel (kanunen şart olan veya temsili) öz gelirler değerlendirilir. Her
belediye hesaplanan harcama tutarı ve gereken öz gelir tutarı arasındaki farkı transfer olarak alır.
Bu model standart harcama ödeneğini bütçeye dâhil ederken yerel hizmet yükümlülükleri ve
birim maliyetlere ilişkin farklılıkları da dikkate alır. Gelir açısından bakıldığında belediyeler öz
gelirlerini artırmak için teşvik edilecektir çünkü aldıkları transferleri en azından zorunlu tutulan
seviyeye kadar çıkarmak için takviye etmeleri gerekmektedir. İlave öz gelir yaratmak bütçeden
yapılacak transfer tutarını düşürmeyecektir.
Yönetim kademeleri arası transferlere ilişkin bu üç yöntem aşağıda yer alan ülke
modellerinde birleştirilmiştir. Bu yöntemler bir arada kullanılabilir çünkü farklı mali hedeflere
hizmet eder. Boşluk doldurma modeli yerelde yapılan harcamalar üzerinde daha fazla kontrol
sahibi olmayı sağlar. Gelirin yasal olarak düzenlendiği model ise fon tahsisatını kamu ve devlet
dışı hizmet kuruluşları arasında tarafsız hale getirir. Standart harcama/gelir modeli ise yerel
yönetimlerin özerkliğini desteklemeye yönelik en gelişmiş tekniktir (özet için bkz. Tablo 65).
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Tablo 65: Ödenek/Teşvik Tahsis Programları ve Avrupa Ülke Örnekleri
Boşluk doldurma

Harcamai – Geliri = -Transferi
Macaristan (genel, spesifik ödenekler),

Yasal düzenleme
kapsamındaki
gelirler

Gelir + Transfer =
Harcama

İspanya (temel hizmetler)
Danimarka (blok, şartlı ödenekler)
İsveç (hizmet birimi ödenekleri)
Birleşik Krallık (hizmetler için blok ödenek)

Standart
harcama,
potansiyel gelir

HarcamaÎ
TransferÎ

- GelirÎ =

İspanya (bölgesel tahsis)
Danimarka (yapısal açık)
Birleşik Krallık (Gelir Destek Ödeneği)
Macaristan (iş yeri vergisine dayalı)

Gelirin denkleştirilmesi

Almanya (harcama ihtiyaçlarına göre KDV
paylaşımı)
İsveç (gelir vergisi)

Macaristan: Gelirlerin yasal düzenleme kapsamına alınması
Macaristan’da yerel yönetimlere yönelik transferler ilk kez 1989’daki siyasi
değişikliklerden önce başlamıştı. Daha sonra bu basit kişi başına düşen ödenek tutarı yöntemi
daha da geliştirildi fakat temel ilkeler değişmedi. (Benzer yöntemler Polonya ve bazı Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde halen kullanılmaktadır). Bu yöntem yerel vergiler, gelir vergisi
paylaşımı ve genel amaçlı transferlerin birleşiminden oluşan karma bir yöntem haline geldi.
Şahıslardan alınan gelir vergisi (GV) paylaşım oranı son yirmi yılda düşmüş ve 2011
yılında belediyeler için paylaşılan bir gelir kaynağı olmaktan çıkmıştır. Tahsisat yöntemi kısmen
menşe bazlıydı fakat gelir vergisi çoğu zaman merkezi yönetim bütçesinden aktarılarak
belediyelere tahsis ediliyordu. Bu iki gelir paylaşım yöntemlerinin oranları değişmiş ve gelir
vergisi paylaşımı giderek transfer/ödenek finansman tekniği haline gelmeye başlamıştır.
Yerel yönetimlere yönelik transferlerin tahsisi üç yolla yapılmıştır: her belediyeye sabit,
asgari tutarda transfer yapılması, transferin kişi başına ödenek olarak yapılması ve belediye
hizmetlerinden faydalanan hizmet kullanıcısı sayısına (okullardaki öğrenci sayısına,
huzurevlerindeki kapasiteye) göre yapılması. Bu tür onlarca gösterge, çarpanlar ve katsayılar
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kullanılarak yereldeki özel hizmet ihtiyaçlarına ve belediyelerin kapasitesine göre uyarlanmıştır.
Örneğin öğrenci başına verilen eğitim ödenekleri okulların dereceleri, özel eğitim ihtiyaçları,
belediyenin büyüklüğü vs. gibi göstergelere göre uyarlanmıştır. Bu ödenek tahsis yönteminin en
uç noktasında yerel yönetimleri finanse etmek için yüzlerce gösterge kullanıldığı olmuştur (Ek
4’teki örnek ödenek tahsis göstergelerine bakınız).
İki temel gelir denkleştirme yöntemi ise bu teknikleri takviye etmiştir. Öncelikle gelir
vergisi hasılatlarının bir kısmı ülke ortalamasının altında kalan tüm belediyelerde kişi başına
düşen asgari düzeye belediyenin çıkarılması amacıyla ilgili belediyeye aktarılmıştır. İkinci olarak
yereldeki gelir artırma kapasitesini ölçmek için gelir vergisi ve ortalama oranda yerel iş yeri
vergisi gösterge olarak kullanılmıştır. Gelir artırma kapasiteleri daha yüksek olan belediyelerde
standart yerel iş yeri vergisi ve gelir vergisinin bir kısmı yapılacak transferlerin içerisinden
çıkartılmaktadır.

İspanya: Bölgelere yapılan transferlerle gelir paylaşımı
İspanya’da özerk topluluklar (bölgeler) iki gruba ayrılır: Bask Bölgesi ve Navarre bölgesi.
Her iki bölgenin de gümrük hariç tüm gelirleri tahsil etmesine izin veren özel hakları vardır
(gümrük vergisi federal bir gelir kaynağıdır). Diğer büyük gruplar yani diğer bölgeler ise gelir
paylaşım mekanizmasına tabidir ve denkleştirme fonlarından pay alır.
Kurumlar arası transferler ise temel kamu hizmetleri için yapılan harcamalar ve transfer
edilen gelir vergilerinin %75’i arasındaki fark olarak hesaplanır. Vergi kapasitesi gelir
paylaşımına göre ölçülür. Paylaşılan gelirler; ek gelir vergisi (toplam gelir vergisinin %50’si),
KDV (%50), gümrük vergileri (%58), elektrik vergilerinden (%100) oluşur. Bu vergiler bölgesel
tüketim endeksine göre belediyelere tahsis edilir.
Buna ilaveten perakende petrol satış vergisi, emlak alım-satım vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi, servet vergisi, oyun vergisi, miras vergisi gibi tamamı bölgelere gönderilen ulusal
vergiler de vardır.
Bu ortak gelir ve transferlerin yanı sıra merkezi yönetim bütçesinden bazı tarafsız
göstergelere göre temel kamu hizmetleri için fon ayrılır. Bunlar “uyarlanmış nüfus”a ilişkin
ağırlıklı endeks puanıdır. Bu puan nüfus (%30 ağırlıklı), nüfus içerisinde korunan grup (%38),
16 yaş altı nüfus (%20,5), yaşlı nüfusu (%8,5), yüz ölçümü (%1,8) ve küçük çaplı diğer faktörlere
göre ölçülür. Ayrıca rekabet gücünü desteklemek ve iş birliğini teşvik etmek için başka
yakınlaştırma fonları da verilir.
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Almanya: Gelir paylaşımı ve Çok Kademeli Denkleştirme
Gelir vergisi ve kurumlar vergisi federal düzeyde ve eyaletler arasında (Lander) eşit
paylarla paylaşılır. Gelir vergisi hasılatının bir kısmı menşe yerine göre belediyelere tahsis edilir.
KDV ise çok yıllı plânlama süreci kapsamında eyaletlerin harcama ihtiyaçlarına göre pay edilir.
Harcama ihtiyaçları ise nüfusun büyüklüğüne göre (%75) ve denkleştirme sistemi kapsamında
tahmin edilir. Eyaletlerin coğrafi ve ekonomik göstergelerden oluşan bir formül kullanarak tahsil
edilen KDV’nin bir kısmını belediyelere dağıtması zorunludur.
Eyaletler arasındaki denkleştirme sistemi ise eyaletin gelir artırma kapasitesine dayalıdır.
Bu sistem KDV paylaşım mekanizması ve federal ödeneklerle finanse edilir. Gelir artırma
kapasitesi gelir vergisi, kurumlar vergisi ve eyaletlerin koyduğu vergilere göre değerlendirilir.
Yerel mali kapasite ölçümü ise teorik (ortalama) gelirlere değil de tahsil edilen vergilere
dayalıdır. Daha az vergi tahsil eden eyaletler daha zengin bölgelerden ve federal hükümetten
transfer alır. Bunun yanı sıra federal hükümet yerel düzeydeki gelir farklılıklarının %77’sine
kadar olan kısmı dengelemek için eyaletlere genel ödenek gönderir. Böylece gelir denkleştirmesi
yerelde daha fazla gelir toplanmasına yönelik teşvik oluşturmak açısından asla tam olmaz.

Danimarka: Gelir vergisi paylaşımı ve takviye edici ödeneklerle ilgili toplu anlaşmalar
Gelir vergisi, ek vergi olarak alınan önemli bir yerel gelir kaynağıdır (bakınız yukarıdaki
açıklamalar). Danimarka’daki ek vergi ve ödenek tahsisat sisteminin kendine has olması, yerel
yönetimlerin (bölgeler ve belediyeler birlikte) merkezi yönetimle kurumlar arası finansman
koşulları hakkında toplu bir anlaşma imzalamalarından ileri gelir. Ülke çapında uygulanması
gereken ortalama ek gelir vergisi oranı (yani yerel gelir vergisinin toplam tutarı) aynı kaldığı
sürece, belediyeler farklı gelir vergisi oranlarını belirlemekte serbesttir (EC, 2012).
Eğer belediyelerin toplam gelir vergisi hasılatları müzakere edilmiş bu tavan değerini
aşarsa, o zaman blok transferler azaltılır: İlk yılda bu sınırı aşan belediyelerde gelir vergisi
artışının %75’i kesilir ve toplu olarak %25’lik bir kesinti yapılır. Daha sonra dört yıl için belediye
blok ödeneklerinden yapılan toplu kesinti kademeli olarak artırılır. Bu mekanizma yerelde vergi
hasılatını yükseltmek için teşvik oluşturur ve aynı zamanda belediyeleri bütçelerini kontrol
altında tutmaya zorlar.
Belediyeler ve bölgeler de denkleştirme ödeneği alır. Bu ödenek tahmini harcama
ihtiyaçları ile ortalama vergi oranına göre hesaplanan vergi hasılatı arasındaki fark olarak
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tanımlanır (“yapısal” açık veya fazla). Harcama ihtiyacı değerlendirmesi çoğu zaman demografik
göstergelere (yaş gruplarına ayrılmış nüfus: toplam harcama ihtiyaçlarının %68’i) ve sosyoekonomik endekse (%32) göre ölçülür. Bu değerlendirmede işsiz kişi sayısı, vasıfsız kişi sayısı,
barınma koşulları, düşük gelirli kişiler, sadece anne veya sadece babadan oluşan ailelerdeki
çocuk sayısı gibi sosyo-ekonomik gelişmişliği belirleyen bazı faktörlerden oluşan ağırlıklı
göstergeler kullanılır (bakınız Ek 5). Başkent farklıdır, bu sebeple başkentte göstergeler ve
ağırlıkları vasıfsız işgücü üzerinde daha çok durur. Denkleştirmenin gelir tarafı gelir vergisi,
arazi vergisi, emlak vergisi matrahlarını dikkate alır (vergi hasılatının vergi oranına bölünmesi)
ve ortalama vergi oranlarını kullanır.
Standart harcamalar ve gelirler arasındaki farkın sadece bir kısmı denkleştirilir: tüm
belediyeler için %58, ayrıca özel durumu olan belediyeler için ilave %32 ve başkent için ilave
%27. Bu kısmı denkleştirme sayesinde belediyeler tasarrufa ve gelirlerini artırmaya teşvik edilir.
Bu tahsisat mekanizması denkleştirme sisteminde hâkimdir çünkü tüm belediye transfer
ödeneklerinin %71’ini oluşturur.
Çoğu zaman nüfusa (belediyelere verilen toplam transfer ödemelerinin %24’ü) göre
tahsis edilen ilave blok ödenekler, şartlı ödenekler ve spesifik uyarlamalar (verilen toplam
transferlerin %5’i) vardır. Spesifik sübvansiyonlar harcama ihtiyaçlarına yönelik göstergelere
göre plânlanır ve belediyeler bu sübvansiyonlar için başvuru yapmalıdır. Bölge yönetimleri
sağlık hizmetlerine tahsis edilmiş ödenekler alır. Bu ödenekler ağırlıklı yaş gruplarına göre
nüfusa dayalı olarak tahsis edilir. Bölgesel gelişmişlikle ilgili transferler nüfusa ve altyapı
göstergelerine göre tahsis edilir. Bölgelerin vergilendirme yetkisi yoktur, bu sebeple sunulan
hizmetler için belediyelerden ücret alabilirler.

İsveç: Gelir vergisinin denkleştirilmesi ve standartlaştırılmış ödenek tahsisatı
Belediyeler ve bölge yönetimleri öncelikle ek gelir vergisi ile finanse edilmektedir. Gelir
vergisi denkleştirme ödeneği düzeltilmiş (kişi başına) ulusal ve yerel vergi kapasitesi arasındaki
farkın üzerine ortalama gelir vergisi oranının uygulanması ile bulunan sonucun nüfus ile
çarpılması ile hesaplanır. Düzeltilmiş ülke çapındaki verginin %115’i ile kıyaslanarak bulunan
fark ölçülür ve sadece aradaki farkın%95’i denkleştirme ödeneği ile telafi edilir (bütçe fazlası
olan belediyeler bütçelerindeki gelir vergisi hasılat fazlasının %85’i ile daha yoksul belediyelere
katkıda bulunur). Bölge yönetimlerinde ortalamanın %110’u eşiktir ve farkın %90’ı gelir
denkleştirme ile sübvanse edilir.
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Kutu 3 Belediyeler için (Kişisel) Gelir Vergisi Denkleştirme Yöntemi
Donör (fon veren) belediye

ATCi > 1.15 ATCÎ

(ATCi - 1.15ATCÎ )*0.85* TRÎ* POPi

Alıcı (destek alan) belediye

ATCi < 1.15 ATCÎ

(1.15ATCÎ - ATCi)*0.95* TRÎ* POPi

ATCi: Belediyenin uyarlanmış vergi kapasitesi “i” (kişi başına düşen vergi matrahı)
ATCÎ: Ulusal vergi kapasitesi
TRÎ: Ulusal ortalama vergi oranı
POPi: Belediyenin nüfusu “i”

Belediyeler merkezi yönetim bütçesinden sağlanan transferlerden de faydalanır.
Harcamalar açısından bu ödenekler bazı göstergelere göre tahsis edilir. Bu göstergeler
belediyenin belirli bir hizmetinin maliyetini değerlendirir. Dokuz hizmet grubu vardır ve standart
maliyetler dört farklı faktörün fonksiyonu alınarak ölçülür. Bunlar hizmet giderlerini de belirler.
Örneğin eğitim söz konusu olduğunda yaş grubu, yabancı kökenli çocuklar, nüfus yoğunluğu
gibi göstergeler dikkate alınır. Diğer hizmetlerde ise bu bağımsız değişkenler birbirine benzer:
nüfus, etnik köken, sosyo-ekonomik koşullar, coğrafya.
Kutu 4 Giderleri denkleştirme amaçlı belediyelere yapılan transferler
Standart giderleri ülke ortalamasının üstünde olan belediyelere merkezi bütçeden transfer yapılır. Standart
giderler açısından ülke ortalamasının altında kalan belediyeler ise bu transfer havuzuna katkıda bulunur.
Alıcı ve fon sağlayıcı belediyeler her hizmet için ayrı tanımlanır.
Standart giderler hizmetlerin ampirik giderleridir (regresyon esaslı modelleme)
Hizmet modeli

Yapısal etmenler (bağımsız değişkenler)

1

Okul öncesi
hizmetler, okul dışı
bakım hizmetleri

2

Zorunlu bakım
hizmetleri

3

Lise eğitimi

Yaş yapısı, akademik program seçimi, yerleşim yerinin yapısı

4

Yaşlı bakımı

Yaş yapısı, cinsiyet dağılımı, mesleki geçmişi, medeni durumu, Nordik
kökenden gelmeme ve nüfusun az olduğu yerler

5

Bireysel ve aile
bakımı

Yurtdışında doğmuş mülteciler ve yakın akrabaları, AB dışı ülkelerde
doğmuş diğer kişiler, sosyal yardım almayan işsizler, çocuklu bekar
kadınlar, düşük gelirli erkeklerin oranı, yerleşim yoğunluğu, yalnız
ebeveynlerin çocukları, kovuşturmaya tabi olmuş gençler, yabancı
çocuklar, belediyenin nüfusu

6

Yabancı çocuklar

0 ila 10 yaş arası yabancı çocuklar

7

Nüfus değişikleri

Son 10 yılda nüfusta %2’den fazla azalma, okula giden öğrencilerin
sayısındaki değişim, nüfus artışı olduğunda gelir düşüşü için tazminat

8

Yerleşim yerinin
yapısı

Isınma (enerji endeksi), sokaklar ve yollar (iklim ve yolların aşınması),
inşaat giderleri (inşaat işçilerine ödenecek ücretler, iklim), ilave idari

Yaş yapısı, ebeveynin istihdam oranı, vergi kapasitesi, nüfus yoğunluğu

Yaş yapısı, yabancı çocuklar, nüfusun az olduğu yerler
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giderler, seyahat ve nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlere özgü kurtarma
hizmetleri
9

Komşu belediyelerdeki ortalama maaşlar, tek ailenin yaşadığı evlerin
ortalama fiyatı, istihdam oranı

Ücret yapısı

Birleşik Krallık’taki gelir desteği ödeneğine benzer olarak her hizmet türü için
belediyenin harcadığı birim maliyet regresyon modeline göre hesaplanır. Bu belediyelerde
standart harcamalar ülke ortalamasının üstündeyse maliyet denkleştirme ödeneği alır (standart
giderleri ülke ortalamasının altında olan belediyeler farkı öder).

Birleşik Krallık: Standart harcamalardan belli bir amaca yönelik transferlere doğru
Birleşik
yönetimlere

Krallık’ta
yönelik

yerel

transferler

eskiden Gelir Desteği Transferine
(RSG) göre yapılırdı (yandaki Tablo).
RSG’nin tutarı sunulan hizmetlerin
maliyetleri ile belediyenin öz gelirleri
arasındaki farka tekabül eder. Bu
durumda belediyenin öz gelirleri
sadece meskun mahalde bulunan
emlak vergisidir (belediye vergisi).

İngiltere’de yerel yönetimlerin gelirleri
2019/2020
Milyon Pound
Gelir harcamaları
99,192
Hibe transferleri
48,961
AEF, spesifik transfer
40,827
Bunun içerisinde: DSG
28,436
Gelir Desteği Transferi
653
Polis ödeneği
7,481
İşyerlerinden alınan
vergilerin belediyede
17,085
kalan kısmı
Çeşitli
1,668
Belediye vergisi
31,478
Kaynak: MHC&LG, 2019

Yüzde
100.0
49.4
83.4
58.1
1.3
15.3
17.2
1.7
31.7

Bu transfer, harcama ve gelir denkleştirme amaçlarıyla tahsis edilen genel bir transfer. RSG’nin
kaynağı ise dağıtılacak iş yeri emlak vergisinin tutulduğu havuzdur. Şu ana kadar yerel
yönetimlere tahsis edilen toplam transfer tutarının az bir kısmını oluşturmuştur.
Transferlerin çoğu günümüzde hedefe odaklıdır, bu ödenekler büyük çaplı belediye
hizmetlerinin (örneğin belli bir okul ödeneği, halk sağlığı ödeneği, polis ödeneği) sunulması için
Toplu Dış Finansman (AEF/TDF) kapsamındaki bir program dâhilinde havuza alınır. Bu blok
transferlerin en büyük kısmı özel bir amaca yöneliktir (AEF’lerin %72’si). Bunların haricinde on
üç spesifik ödenek daha vardır (sağlık hizmetleri, barınma vs.).
İngiltere’deki yerel yönetimler de gelir paylaşımından faydalanır. İş yerlerinden alınan
emlak vergisi merkezi yönetim bütçesinin geliridir, fakat iki yönetim kademesi arasında %50
oranında paylaşılır. Daha yüksek paylaşım oranlarını deneyen pilot belediyeler de vardır.
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4.3.4. Yereldeki takdir yetkisinin kapsamı
Yerel yönetimlerin daha üst kademedeki devlet kurumlarının sunduğu gelir paylaşımına
veya ödeneklere erişimi sağlandıktan sonra, sorulması gereken diğer sorular şunlardır: (i)
harcama konusunda yerel yönetimlerin ne kadar takdir yetkisi vardır ve (ii) hangi transferler bu
kaynakları oluşturur? Bu açılardan bakıldığında devlet kurumları arasında yapılan transferler
büyük bir çeşitlilik göstermektedir (Kim ve diğerleri, 2009; Muwonge-Ebel, 2014). Daha üst
kademedeki devlet kurumlarının tahsis ettiği ödenekler tahsisatı yapan kuruluşun kısıtlamalarına
ve alıcı kurumun yükümlülüklerine göre sınıflandırılabilir.
Merkezi yönetimin öncelikleri belediyelere sermaye yatırımları için finansman veya özel
operasyonel programlar (örneğin eğitim, atık yönetimi) için sübvansiyon sağlamak şeklinde
olursa, merkezi yönetim bütçesinin ödenek tahsisinde tam takdir yetkisi olabilir. Fakat ödenek
tahsis formülleri tahsis yapan yönetim için bile bağlayıcı ise kurumlar arası transferlerde
belirlenen kurallara uymak zorunda kalınabilir. Bu ödenekler tipik olarak gelir denkleştirme
ödenekleri, hizmet performansı veya tarafsız diğer göstergelere dayalı genel ödeneklerdir
(örneğim eğitim ödenekleri veya diğer belediye hizmetlerine yönelik ödenekler).
Faydalanıcı açısından eş finansman şartı ve harcama özerkliği düzenleme altına
alınabilir. Şartlı transferler kapsamında yereldeki öz gelirlerin daha üst devlet kademesinden
alınan fonlarla eşleşmesi gerekmektedir. Bu şartlı transferler tipik olarak sermaye yatırımlarının
finansmanında kullanılır. Şartlı olmayan transferler ise yatay denkleştirme ve belediye
hizmetlerine erişimi teminat almak için yaygın olarak kullanılmaktadır.
İşin diğer bir boyutu ise alıcı konumundaki yerel yönetimin harcama özerkliğinin
düzenlenmesidir. Bu açıdan merkezden yerele yapılan transferler belli projeler, programları
desteklemek üzere (kesin/koşulsuz) ödenekler belli bir amaca tahsis edilebilir veya kullanım
alanını daraltmadan belediyenin bir hizmetini finanse etmeye yönelik blok ödenekler (örneğin
konut sektöründe kullanılacak fakat nasıl kullanılacağı açıklanmayan fonlar) verilebilir. Bu şartlı
ödeneklerin farklı biçimleri olabilir. Tipik olarak şartlı ödenekler kapalı uçlu (kullanıma hazır
fonlar sınırlıdır) veya açık uçlu (tahsisi yapan açısından bütçe tavan sınırı olmadan) olabilir.
Başka bir ödenek türü ise genel transferlerdir. Bu transfer türünde yararlanıcı
konumundaki yönetimin alınan fonları kullanırken yerelde tam bir takdir yetkisi vardır (örneğin
nüfusa dayalı ödenek tahsis yöntemlerinin çoğu, kent ve belediye hizmetlerinde yereldeki
önceliklere göre harcanacak genel transferlerle ilgilidir).
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Farklı yönetim kademeleri arasındaki bu transferler farklı kapsamlarda merkezi yönetim
kontrolünü ve çeşitli düzeylerde yerel hesap verebilirliği teşvik eder. Kamu finansı ilkelerine
göre şartlı ve belli bir amaca tahsis edilmiş ödenekler eş finansman şartı olmayan genel ödeneğe
kıyasla daha çok genel kontrol imkânı verir. Bu ikinci transfer türü belediyelerin özerkliğini
destekler çünkü yerel politika kararlarına karışmadığı için belediyelere daha iyi hizmet eder.
Şartlı olmayan ödenekler ve genel ödenekler yerel hesap verebilirliği artırır, çünkü belediyeler
bu transferleri kullanırken yerel talebe yanıt vermelidir.
Fakat şartlı ödenekler belediye hizmetlerinin belediye bölgesinin dışına taşan etkilerini
finanse ederek hem yerel hem de ulusal çıkarlara hizmet verebilir (örneğin böylece daha geniş
bir toplum için sunulan hizmetlerin birim maliyeti daha düşük olacaktır, aynı zamanda çevrenin
korunması gibi daha geniş bir kamuoyunu ilgilendiren hedeflere destek verilecektir). Ödenekleri
şartlı hale getirme ve belli bir amaca yönelik tahsis etme yereldeki yöneticileri merkezi yönetim
karşısında daha çok hesap verebilir bir konuma getirecektir fakat yerelde sunulan hizmetler söz
konusu olduğunda bu durum vatandaşların tercihleri ile çakışabilir.
Yerel ve ulusal yönetimlerin hizmet tercihleri ve bütçe önceliklerinin çeşitli olması bu
transfer seçeneklerinin hepsinin bir arada kullanılmasını gerektirir. Belli bir dönem içerisinde
farklı yöntemlerle tahsis edilen bu transferlerin oranları merkezi yönetim bütçe etkisinin
kapsamını ve yerel yönetim özerkliğinin düzeyini belirleyecektir.
4.3.5. Değerlendirme Yöntemleri ve Bilgi Tabanı
Transferlerin tahsis yöntemlerinde harcama ihtiyaçları ve potansiyel gelirlerin düzgün
biçimde değerlendirilmesi gerekir. Farklı yönetim kademeleri arasındaki transferler arasında
yapılacak seçim kısmen harcama ihtiyaçları ve vergi kapasitelerinin nasıl niceliklendirileceğine
ilişkin seçeneklere bağlıdır. Bu transferlerin amacı tarafsız kriterlere göre tahsisat yapmaktır. Bu
ölçülebilir kriterlerin seçimi, eldeki verilere göre şekillenir ve ilgili devlet kurumunun bilgi
yönetim kapasitesine bağlıdır.
Mali veri ve istatistiki bilgiler bu görevleri yerine getirmek açısından asla tamamen yeterli
olmayacaktır, bu sebeple merkezi yönetim eksik verilerle karar almak zorundadır (bakınız BoexMartinez, 2004). İhtiyaç değerlendirmesi ve gelir kapasitesi ölçümü görevlerini yerine getirmek
için kullanılabilecek birkaç teknik vardır. Bu teknikler temsili (standart) harcama ve gelir
değerlendirmesine yönelik basit formlardan başlayıp daha karmaşık yöntemlere kadar uzanabilir.
Bu geleneksel mali plânlama yöntemlerinde, bir sonraki bütçe dönemi için ödeneklerin
mekanik biçimde hesaplandığı kalem esaslı bütçelemeden faydalanılır. Gelecek dönem için gider
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ve gelirleri plânlamak için çoğunlukla spesifik çarpanlar (enflasyon oranı, ekonomik büyüme
oranı vs.) kullanılır. Bakanlıklardaki sektörel planlamacıların çoğu zaman amacı hizmet
girdilerinin birim maliyetlerini belirlemek ve bütçe ödeneklerini alttan başlayarak yukarıya
doğru oluşturmaktır. Bu genel öngörüler yerel harcamalardaki farkları veya belediye
gelirlerindeki dalgalanmaları nadiren yansıtır.
Daha gelişmiş yerel yönetim transfer sistemlerinin bütçe ayrıntılarına odaklanmamasının
sebebi budur. Bu sistemler kapsamlı, uzlaşma esaslı göstergeleri kullanmayı hedefler. Bu
göstergeler alınan fonların harcanması konusunda yerel yönetimlerin daha geniş takdir yetkisine
sahip olmasını sağlar. Çıktı veya performans göstergeleri söz konusu olduğunda harcama
ihtiyaçları bu hizmet kapasite göstergelerine (örneğin hastane yatak sayısı, çocuk oyun
alanlarının yüzölçümü) veya hizmet ihtiyaçlarını gösteren temsili göstergelere (sosyal hizmetlere
ihtiyaç duyan yaşlı vatandaş sayısı, sokaklarda bakım yapılması gereken alanların yüzölçümü)
göre değerlendirilebilir.
Fakat bu kişi başı harcama plânlama yöntemleri belediyeler için yeknesak koşullar
oluşmasını sağlar ve belediyelerin çok farklı koşullar altında hizmet verdiği gerçeğini göz ardı
eder. Bu farklı koşulları yansıtmak için harcama değerlendirmesine yönelik daha doğru
yöntemlere ihtiyaç vardır.
Kutu 1. Mali ihtiyaçlara yönelik temsili göstergeler:
a) Nüfus. Kişi sayısı birçok ülkenin kullandığı, ihtiyaçları belirleyen önemli bir göstergedir.
b) Diğer demografik bilgiler. Seçili nüfus grupları belirli yerel hizmet ihtiyaçlarıyla
yakından bağlantılıdır (örneğin okul çağında olan çocuk sayısı, huzurevleri veya sağlık
açısından yaşlı sayısı, öksüz ve yetim sayısı, mülteci veya yerinden edilmiş kişi sayısı vs. Ek
5’te Danimarka örneğine bakınız).
c) Yüz ölçümü. Belediyenin hizmet verdiği alan maliyete ilişkin farklılıklar için temsili bir
gösterge olarak sık sık kullanılır çünkü daha büyük bir alana hizmet vermek çoğu zaman
daha fazla kaynak kullanımını gerektirir.
d) Nüfus yoğunluğu. Benzer şekilde nüfus yoğunluğu belediye hizmetlerinin sunumunda
maliyetle ilgili farklılıkları ifade etmek için kullanılabilir.
e) Rakım. Bazı dağlık ülkeler (örneğin İsviçre) ihtiyaçlar (kar temizleme) veya maliyete etki
eden farklılıklara (erişim maliyeti, ortalama sıcaklık ve ısınma giderleri) ilişkin ihtiyaçları
temsil ettiği için belediyelerin coğrafi yüksekliğini kullanır.
f) Belediye yollarının uzunluğu. Yol bakımı belediyenin sorumluluğundaysa, bu gösterge
makul bir temsili gösterge olabilir. Ayrıca bu göstergenin toplu taşıma giderleri üzerinde de
etkisi vardır.
g) Ana ticari merkezlere olan mesafe. Bu gösterge yerel ticaret ve altyapıya erişimle ilgili
ilave maliyetlerin göz önünde bulundurulmasına yardımcı olabilir.
h) Diğer spesifik coğrafi koşullar. Örneğin yüksek ulaşım ve çevre maliyetlerinden dolayı
belediye hizmetlerinin maliyetine ilişkin farklı faktörleri dikkate almak için Hırvatistan
adalarına ana karaya göre daha elverişli koşullar sunar.
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Belediye harcamalarının alt kümelerini tahmin etmek amacıyla maliyet faktörleri
belirlenir. Sonrasında seçilen bu harcama gruplarına belirli ağırlıklar atfedilerek belli bir
belediyedeki toplam tahmini harcama tutarı hesaplanabilir. Katsayılar ve çarpanlar bu
değerlendirmeyi daha da ayrıntılı hale getirecektir (örneğin belediyelerin nüfusu). Geçmiş veriler
kullanılarak regresyon analizi yapılması bu tahmin modellerinin doğruluğunu daha da artırabilir.
Devletin farklı yönetim kademeleri arasındaki transfer sistemlerinin çoğu yerel öz gelir
kapasitesi veya menşe esaslı gelir paylaşımını tahmin etmek için standardizasyondan faydalanır.
Gelir matrahının değerlendirilmesi ve bu matrahın ortalama efektif gelir oranı (vergi oranı, ücret
alınan birim, harç vs.) ile çarpılması gerekmektedir. Potansiyel gelir (veya yerel vergi kapasitesi)
ise belediyede değerlemeye alınan gelir matrahı üzerinden ortalama (standart) vergi oranında
bir vergi alınması ile hesaplanır.
Gelir matrahı ise mevcut bilişim sistemlerinden faydalanılarak ölçülmelidir. Emlak
vergilendirilmesinde açıklandığı gibi, doğru bilgi olmadığında vergi matrahının yaklaşık
büyüklüğünü tanımlamak için kullanılabilecek birçok yol vardır. Basit karşılaştırma teknikleri
(örneğin büyük tutarlardaki emlak fiyatları bir parseldeki belli bir taşınmazın değerini
belirlemeye yardımcı olabilir) kullanılabilir veya başka vergiler için temsili göstergeler söz
konusu olabilir (örneğin çalışan sayısı şirketin cirosunu yansıtır). Ölçülebilir bağımsız
değişkenlerin kullanıldığı istatistiki yöntemler (öncelikle regresyon analizi) bağımlı değişkenler
olarak gayrimenkulün değerini, gelirde görülen değişimleri veya kurumlar vergisi matrahını
tahmin etmeye yardımcı olur. Kurumlar vergisi tahminleri için bölgesel GSYİH gibi farklı temsili
göstergeler başka vergiler söz konusu olduğunda kullanılabilir.
Gelir kapasitesi, değerlendirilen bu vergi matrahı üzerinden ortalama vergi oranında bir
vergi alınması suretiyle tahmin edilecektir. Ortalama ülke çapındaki vergi oranı veya
belediyelerden oluşan alt grup (kentsel/kırsal, büyük/küçük, nüfusun belli bir kesimi) içerisindeki
ortalama olabilir.
Başka bir basit aritmetik yöntem ise ilgili yerel yönetimdeki kişi başına düşen gelir ile
ülke çapındaki kişi başı ortalama geliri karşılaştırmaktır. Geçtiğimiz iki üç senenin verilerini
kullanarak yıllık dalgalanmanın etkisi en aza indirilebilir. Daha sonra belirli bir belediyenin gelir
kapasitesi öncelikle kişi başına düşen bu gelir oranı ve kişi başına düşen tahmini toplam gelirin
çarpılması ile hesaplanır. İkinci adımda ise bu rakam her belediyenin nüfusu ile çarpılır.
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Tüm bu değerlendirme yöntemleri sadece doğru ve şeffaf veri setleri ile desteklenirse işe
yarar (Yılmaz ve diğerleri, 2003). Gelir paylaşımı ve ödenek tahsis tekniklerinin oldukça
gelişmiş olduğu ülkelerde belediyeler ve politika analistlerinin ilgili veri ve bilgi kaynaklarına
erişimi vardır. Harcama ihtiyaçları değerlendirmesi ve gelir kapasitesi tahmini için önemli olan
hizmet performansı ve istatistiksel verileri toplamak kritik öneme sahiptir. Bilgi teknolojilerinin
toplulaştırılmış halde bulunmayan bu verilere ve ilgili mali bilgilere erişimi desteklemesi
gerekmektedir. Çoğunlukla bu verileri bakanlıklar ve ulusal istatistik ofisi oluşturur, bu sebeple
yerel yönetimlerin bu verileri analiz edecek yetkisi olmalıdır.

5. Belediyelerin Öz Gelirlerini Artırmaya Yönelik Tavsiyeler
6. Gelir Paylaşım Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler
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EKLER
Ek 1. Emlak vergisi: Değer ve alan bazlı modeller
Ülke

Birleşik
Krallık

Fransa

İrlanda

Romanya

Macaristan

Çekya
Polonya

Vergi matrahı
Vergi oranı
Açıklamalar
Düzenli değerlendirmeye tabi değer bazlı emlak vergisi
Konut
amaçlı
Mesken nitelikli kullanılan taşınmazlar: Mesken nitelikli (konut amaçlı
taşınmazların
değer bant aralıklarına kullanılan) taşınmazlardan alınan ve
değeri (8 bant göre
(oranları yıllık sabit üst artış sınırı olan
aralığı)
belirlenmiş
A-H belediye vergisi.
bantları)
Arazinin vergi matrahı kadastro
Kadastro
değerinin %50’sidir. Değerlemeye
değerleri
tabi (kira esaslı değerleme) değer
Merkezin getirdiği ve
(binalar: 1970),
üzerinden alınan konut vergisi (arazi
tahsil ettiği bir vergi
her 2 yılda bir
ve binalar)
fakat yerel bütçe geliri
tekrar
Vergi yükünün tavan sınırı hanenin
olarak kullanılır
değerlendirme
büyüklüğü ve gelir düzeyine göre
(endeksleme)
belirlenir.
Yerel emlak vergisi 50.000 avro’luk farklarla değişen
oranları
merkezden bant aralıklarına göre konut amaçlı
belirlenir: %0,18 (1 kullanılan taşınmazlardan alınır. Her
milyon avro’ya kadar); 3 yılda bir yeniden değerleme yapılır.
1 milyon avro’nun üstü Maaş, emeklilik maaşından kesilerek
için %0,25
kaynakta tahsil edilir.
Taşınmazın değerini belirlemek için kullanılan alan esaslı vekil göstergeler
Yapı malzemeleri, yapının türü, yaşı,
Değeri
%0,08
ila
%0,2
elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine
belirlemeye
sınırları
arasında
erişim ve bulunduğu yer gibi
yönelik
alan değişecek
şekilde
özelliklere göre değişen çarpanlarla
esaslı
vekil yerelde
belirlenen
ülke çapında belirlenen birim baz
göstergeler
oranlar (gerçek kişiler)
değeri
Alan esaslı emlak vergisi
En fazla m2 başına 4 Ülke çapında belirlenen ulusal
Alan veya değer ABD doları veya oranların altında yerelde getirile ve
esaslı
(tercihe binalar için değerleme tahsil edilen tercihe bağlı vergi.
bağlı)
yapılan
düzeltilmiş Binalar ve parseller için (daha düşük
(%50) değerin %3,6’sı oranlı) ayrı vergiler.
m2 başına 0,09 ABD Belediyenin büyüklüğü ve türüne
Zemin alanı
doları
göre çarpanlar belirlenir
Kullanılabilir
m2 başına 0,2 ABD Yerelde getirilen bir vergi. Taksitler
zemin alanı
doları
için amortisman.
Taşınmazın
değeri
(19
bant/aralık
değer);
öz
değerlendirme
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Ek 2. Seçili ülkelerde yerel iş yeri vergisi
Vergilendirmeye Tabi
Vergi matrahı
Almanya: Ticari gelir vergisi (Gewerbesteuer)
Tüm ticari işletmeler

Vergilendirilebilir kurumsal kâr
(kesintilerden sonra)

Vergi oranı, imtiyazlar
Belediyelere özgü çarpan değerleri
olan vergilendirilebilir kârın %3,5’i
(en azından 2, üst sınırı olmadan)

Fransa: Bölgesel Ekonomik Katkı (CET)
İki bileşenli vergi

Varlık ve katma değer

Katma değerin %3’ünden fazla olan
CET için vergi indirimi

Bileşen 1: Şirketlerden Alınan Arazi Katkısı (CFE)
Şirketler

Varlıkların kira değeri

Endüstriyel tesisler için %30
indirim, en yüksek bantta (aralıkta)
%1,3’e kadar ilçelere göre değişen
oranlar

Bileşen 2: Şirketlerden alınan Katma Değer Katkısı (CVAE)
Cirosu 152.500 avro’yu aşan
işletmeler beyan verir

Katma değer

500.000 avro’yu aşan cirosu olan
işletmeler için kademeli artan oran
(%1,5’a kadar)

İtalya: Bölgesel Üretim Vergisi (IRAP)
Satış ve üretim firmaları.
Bankalar ve finans kuruluşları
için farklı kurallar.

Vergi öncesi net gelir. Vergi
matrahı işgücü maliyetlerine göre
taksim edilir.

İşgücü maliyetleri, faiz ve tahsil
edilemeyen alacağın kesilmesinden
sonra %3,9. Bölgeler bu oranı
+%0.92 oranında değiştirebilir.

Net ciro, satın alınan malzeme ve
hizmet
maliyetinin
azalan
yüzdelik dilimlerle belli bir
dereceye kadar düşürülmesi.

Vergi oranı vergi matrahının
%2’sidir veya geçici işletmeler için
günlük 16 ABD dolarıdır. Yerel
vergi ödenekleri genel olarak tüm
işletmelere uygulanır.

Macaristan: Yerel işyeri vergisi
Belediye sınırları içerisinde
yapılan her türlü girişimcilik
faaliyeti
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Ek 3. Macaristan’da kullanılan seçili teşvik tahsisi göstergeleri, 1998 (Macaristan’ın para birimi
Forint cinsinden (HUF))
Yerel yönetimlere idare, spor, belediye hizmetleri, yol ve köprü hizmetleri için aktarılan transfer (o
bölgede yaşayan ve daimi olarak ikamet eden kişilere göre)
Kişi başına 145
Yerel yönetimin işlettiği kuruluşlar

Faydalanıcı başına 10,800

Belediyelerin sundukları hizmetler, idari, kültürel ve sporla ilgili üstlendikleri görevler için verilen
teşvikler
Kişi başına 1,761
Geri kalmış bölgelerdeki belediyeler

Kişi başına 1,695

İlçe ve başkentteki idari, bölgesel, savunmayla ilgili, kültürel ve pedagojik görevler
Her mukim için 150
Köylere verilen genel teşvikler
İdari, spor ve belediye hizmetleriyle ilgili faaliyetler
Turizmden alınan yerel vergiye yönelik eşleşme teşviki
Sosyal refah teşvikleri
Çocuk ve çocuk koruma

Köy başına 2 milyon
Kişi başına 1,200
Her turizm vergisi için 2
Her mukim için 2,500-12,500
Faydalanıcı başına 400,000

Sosyal ve çocuk refah faaliyetleri (Sosyal iaşe, ev yardımı, aile yardımı
Kişi başına 933
Ailelere yardım eden kuruluşlar

Kişi başına 300

Nüfusu 2000’den az olan belediyelerdeki idari işlerden sorumlu müdür)
Belediye başına 900,000
Daimi ve mevsimlik rehabilitasyon evleri
Yaşlılar için günlük evler

Faydalanıcı başına 292,000
Faydalanıcı başına 60,000

Evsizler için mevsimlik evler

Yatak başına 120,200

Engelli evleri

Faydalanıcı başına 391,000

Çocuk bakım kuruluşları (çocuk yuvaları)

Çocuk başına 161,000

Kreş ve ana okulları
1-6. sınıflar arası ilköğretim

Çocuk başına 67,000
Öğrenci başına 72,000

78. Sınıflar arası ilk öğretim

Öğrenci başına 75,000

Orta öğrenim (lise ve özel öğrenim

Öğrenci başına 76,000

Temel düzeyde sanat eğitimi
Etnik azınlık grupları için ilk öğretim

Öğrenci başına 45,000
Öğrenci başına 18,900

Yurtlar

Öğrenci başına 135,500

Kültürel hizmetler

Kişi başına 555

İtfaiye binaları için
Araçlar için

Metre kare başına 3,000
Kilometre başına 50

Personel giderleri

İstihdam edilen kişi başına 997,912

İşletme giderleri

İstihdam edilen kişi başına 250,000
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Ek 4. Danimarka: Harcama ihtiyacı değerlendirmesinde kullanılan kriterler ve ağırlıkları, 2014
Son hesaplama yapılan yılda veya üç yıl öncesinde hesaplanan rakamın %5’ini %19
aşan 20-59 yaş arası işsiz kişi sayısı
Mesleki eğitimi olmayan 25-49 yaş arası kişiler
%16
Kiralık apartmanlar
%5
Psikiyatri hastaları
%5
Belli bir tür konutta yaşayan aileler
%15
Ebeveynleri hiç eğitim almamış veya çok az eğitim almış çocuklar
%8
65 yaş ve üstü bekar kişiler
%2,5
Dört yıllık bir dönem içerisinde üç yılda düşük geliri olan kişiler
%8
Zihinsel engelli sayısı
%5
Göçmen ve onların soyundan gelenlerin sayısı
%3
Temel düzeyde vasıflara sahip 20-59 yaş arası kişiler
%5
Yıllık tahmini nüfus azalması
%2
Sadece anne veya babası ile yaşayan çocuklar
%4
En az üç kez başka bir belediye bölgesine taşınmış çocuklar
%2,5
Kaynak: MEAI, 2014
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