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ARALIK 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
MAHALLİ İDARELER MALİYESİ

DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ VE DÜZELTME CETVELİ

1- Ünite 5, Sayfa 87’deki “Kuruluş” başlığının altındaki son paragraf çıkarılmıştır.

 Ülkemizde 2010 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan nüfus sayımından hareketle, türlerine ve nüfuslarına göre 
belediyelerin dağılımı şu şekildedir:

2- Ünite 5, Sayfa 88 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanunun, 30.03.2014 tarihinde yapılan mahalli idare-
ler genel seçiminden itibaren yürürlüğe giren hükümleri ile büyükşehirlerin sayısı 29’a, sonrasında yapılan düzenleme ile de 
bir ilave ile büyükşehir sayısı 30’a çıkmıştır.

 Türlerine ve nüfus aralıklarına göre belediyelerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Toplam belediye sayısı 1397’dir. Nüfusu 2000 den az 87 belediye bulunmaktadır. Bunların toplam belediye sayısına oranı 
%6.22’dir. Nüfusu 2001-5000 arasında 454 belediye bulunmakta olup bunların toplam belediye sayısına oranı ise %32.49’dur. 
Buna göre, toplam 1397 olan belediye sayısının 541’i yani %38.72’si, 2005 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanununun yürür-
lüğe girdikten sonra belediye kurulabilmesi için nüfusun 5000 ve üzerinde olması gerektiği koşulunu sağlamadıkları görül-
mektedir. Yukarıda belirttiğimiz 6360 sayılı Kanun öncesinde, 5000 nüfus ölçüsünü sağlamayan belediye sayıları ise toplam 
belediye sayısının %70’i kadardı. 6360 sayılı Kanun ile 1554 belediyenin tüzel kişiliğini kaldırılmış ve belediye sayısında %53 
azalma sağlanmıştır.

 Ölçek bakımından küçük belediyelerde yönetim kapasitesinin gelişmediği, bunların gelirlerinin önemli bir kısmını cari har-
camalarda kullandıkları ve hizmetlerin gerektirdiği yatırımları yapamadıkları, hatta temel hizmetler için bile yeterli kaynak 
ayıramadıkları görülmektedir. Bu belediyeler, nitelikli ve yetişmiş personel istihdam etmede önemli sıkıntılar yaşamaktadır.
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3- Ünite 5, Sayfa 92’deki “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlığının altındaki 8. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5000 TL’den fazla, (Her yıl Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden de-
ğerleme oranına göre arttırılır) dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

4- Ünite 5, Sayfa 104’teki “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlığının altındaki 2. maddenin sonu aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

 ...tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeleri için binde yedisini diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Gıda 
bankacılığı yapabilir.

5- Ünite 5, Sayfa 105’teki “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlığının altındaki 18. madde eklenmiştir. 

 18. Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete 
sunulacak asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetki-
lendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (2015 yılı Nisan ayı 
içinde getirilen bu hüküm içinde “düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm 
olaylarından dolayı ilgili belediye yetkilileri Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar”, hükmü Ek Madde 1 ile Ka-
nuna getirilmiştir.)

6- Ünite 5, Sayfa 108’deki “Belediye Teşkilatı (Örgütü)” başlığının üstüne aşağıdaki metin eklenmiştir. 

 Kent Konseyi

 Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, 
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım 
ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendika-
ların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi ko-
nusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak 
değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

 Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım

 Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın 
ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönül-
lülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 Belediye Tasarrufundaki Yerler

 Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi 
niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve 
kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldur-
ma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanımak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından 
belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.

 Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı

 Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini tespitine 
ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.

7- Ünite 5, Sayfa 111’deki “Büyükşehir Belediye Meclisi” başlığının altındaki 4. paragraf çıkarılmıştır. 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun yürürlüğe girdiği 23 Temmuz 2004 tarihinden, ilk mahalli idareler genel seçimine 
kadar, ilçe ve ilk kademe belediyesi olarak büyükşehir belediye sınırları içine katılan ilçe belediyeleri beşte bir, ilk kademe 
belediyeleri onda bir oranında meclis üyesiyle temsil edilirler.

8- Ünite 5, Sayfa 115’teki “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığının altındaki 7. madde-
nin içerisinden aşağıdaki kısım çıkarılmıştır.

 ...bazı maddelerinin ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra (Mart, 2014) yürürlüğe gireceğini belirttiğimiz...
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YANLIŞ

9- Ünite 5, Sayfa 118’deki 3. paragraf;

 Altyapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usul-
leri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu 
yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabının kullanılması ve 
ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar-
lığının görüşünü alır.

DOĞRU

9- Ünite 5, Sayfa 118’deki 3. paragraf aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Altyapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usul-
leri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yö-
netmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu 
yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabının kullanılması ve 
ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkın-
da, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının görüşünü 
alır.

10- Ünite 6, Sayfa 126’daki  son cümle  çıkarılmıştır.

 Örneğin, Bakanlar Kurulunun (R.G; 18.02.2014; 28917) belediye grupları itibariyle tespiti şu şekildedir;

11- Ünite 6, Sayfa 127’deki  Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DOĞRU

12- Ünite 6, Sayfa 127’deki 3. paragraf, aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Tarifedeki gruplar ve miktarların belirlenmesi ayrıntıları 
için 137 inci sayfaya bakınız.

YANLIŞ

12- Ünite 6, Sayfa 127’deki 3. paragraf;

  Belediye grupları itibariyle, Bakanlar Kurulunca belir-
lenen miktarların, 1. Grup belediyelerde Ankara, İstan-
bul ve İzmir illeri içinde olan belediyeler için tamamı, 
30.03.2014 tarihinden önce büyükşehir olan belediye 
sınırları içinde yer alan belediyeler için % 80’i 30.03.2014 
tarihinden sonra büyükşehir sınırlarına giren belediyeler 
için % 60’ı, diğer birinci grup belediyeler için % 40’ı uy-
gulanır. Kanunda belirtilen en az tutardan düşük çıkan 
tutarlar en az sınıra yükseltilir.
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13- Ünite 6, Sayfa 129’daki  ilk paragraf ve Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde;

DOĞRU

14- Ünite 8, Sayfa 129’daki 2. paragraf, aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Tarifedeki guruplar ve miktarların belirlenmesi ayrıntıla-
rı için 137 inci sayfaya bakınız.

15- Ünite 6, Sayfa 131’deki “Tarife” açıklaması aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

 Tarife: Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim mik-
tarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 
27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanır. 
(2016 yılı için belirlenen tutar).

YANLIŞ

14- Ünite 6, Sayfa 129’daki 2. paragraf;

  Belediye grupları itibariyle, Bakanlar Kurulunca belir-
lenen miktarların, 1. Grup belediyelerde Ankara, İstan-
bul ve İzmir illeri içinde olan belediyeler için tamamı, 
30.03.2014 tarihinden önce büyükşehir olan belediye 
sınırları içinde yer alan belediyeler için % 80’i 30.03.2014 
tarihinden sonra büyükşehir sınırlarına giren belediyeler 
için % 60’ı, diğer birinci grup belediyeler için % 40’ı uy-
gulanır. Kanunda belirtilen en az tutardan düşük çıkan 
tutarlar en az sınıra yükseltilir.

15- Ünite 6, Sayfa 131’deki “Tarife” açıklaması;

 Tarife: Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim 
miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşe-
hirlerde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak he-
saplanır. (2013 yılı yeniden değerleme oranına göre 2014 
yılı için belirlenen tutar).
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DOĞRU

17- Ünite 6, Sayfa 132’deki  2. Paragraf; aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Bakanlar Kurulu kendisine tanınan yetkiyi 2016 yılı için 
büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç ol-
mak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile 
nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarifede 
yer verilen tutarları %50 indirimli uygulanmasına karar 
vermiştir. Bu yerlerde bulunan konutlara ait çevre temizlik 
vergisini de %50 indirerek metreküp başına 10 kuruş ola-
rak belirlemiştir.

YANLIŞ

17- Ünite 6, Sayfa 132’deki  2. Paragraf; 

 Örneğin, Bakanlar Kurulu kendisine tanınan yetkiyi 2014 
yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar 
hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki bele-
diyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarı-
daki tarifede yer verilen tutarları %50 indirimli uygulan-
masına karar vermiştir. Bu yerlerde bulunan konutlara ait 
çevre temizlik vergisini de %50 indirerek metreküp başına 
9 kuruş olarak belirlemiştir.

18- Ünite 6, Sayfa 133’deki  Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

16- Ünite 6, Sayfa 131’deki  Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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YANLIŞ

19- Ünite 6, Sayfa 133’deki “Tarife” başlığının son pa-
ragrafı;

 İşgal harcının miktarı, Kanunda belirtilen en alt ve en üst 
sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri ara-
sındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutula-
rak Bakanlar Kurulunca belirlenir. (Bkz. RG: 18.02.2014; 
28917)

20- Ünite 6, Sayfa 133’deki “Tatil Günlerinde Çalışma 
Ruhsatı Harcı” başlığının “Tarife” konusunun içe-
riği;

 Tarife: İşin mahiyetine göre yılda 20-TL’dan az, 
800-TL’dan çok olmamak üzere Bakanlar Kurulunca tes-
pit edilir. Bakanlar Kurulu, 18.02.2014; 28917 R.Gazetede 
yayımlanan Kararıyla, her tür işyeri için yıllık olarak iş-
yeri alanının (m2) büyüklüğüne göre değişen harç tutar-
ları belirlenmiştir.

DOĞRU

19- Ünite 6, Sayfa 133’deki “Tarife” başlığının son pa-
ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 İşgal harcının miktarı, Kanunda belirtilen en alt ve en üst 
sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri ara-
sındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutu-
larak Bakanlar Kurulunca belirlenir. Tarifedeki gruplar ve 
miktarların belirlenmesi ayrıntıları için 137 inci sayfaya 
bakınız.

20- Ünite 6, Sayfa 133’deki “Tatil Günlerinde Çalışma 
Ruhsatı Harcı” başlığının “Tarife” konusunun içeriği 
değiştirilerek aşağıdaki “Tablo eklenmiştir.

 Tarife: İşyerinin m2 sine göre yılda 20-TL’dan az, 
800-TL’dan çok olmamak üzere Bakanlar Kurulunca tes-
pit edilir. Tarifedeki gruplar ve miktarların belirlenmesi 
ayrıntıları için 137 inci sayfaya bakınız.

21- Ünite 6, Sayfa 137 tamamen çıkarılarak  aşağıdaki metin  eklenmiştir.

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ıncı maddesinin (A) fıkrasında “Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok mik-
tarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder” hükmü vardır.

 01.03.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Kanun değişikliği ile Belediye Gelirleri Kanununun; İlan ve Reklam 
Vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 
ve İşyeri Açma İzni Harcı tarifeleri, Kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki 
sosyal ve ekonomik farlılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu 
şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Bu miktar ve tutarlar ilgili tari-
feler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 Maliye Bakanlığı da bu yetkiye dayanılarak çıkardığı (11.02.2014; 29057 R.G.) Genel Tebliğde, belediye meclislerinin yukarıda 
belirtilen Kanun değişikliği içinde belirtilen vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekono-
mik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırabileceklerini belirtmiştir. Bu ayırımda, dört grup zorunlu 
olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilecektir. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek (1) numa-
rada başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır. Belediye meclisleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları 
aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi vergi ve harçların tutarlarını belirleyip gruplar içinde dağıtır. Belediye meclislerince 
önerilecek tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacağından önerilerin belirlenmesinde bu durumun göz önünde 
bulundurulması gerekir. (Önerilerin 01.10.2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmesi istenmiştir.)

 İçişleri Bakanlığı da değerlendirmesini yapıp, kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı da Ba-
kanlar Kuruluna sunar. Belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça 
herhangi bir görüş bildirilmemesi halinde maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re’sen tespit edilir. Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla 
ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bulunan tutarların virgülden sonraki iki hanesi dikkat alınarak 
uygulanır. Bulunan değerin, Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate alınmaz, bu durumda 
Kanunda yer alan en üst tutar uygulanır. 
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22- Ünite 6, Sayfa 138’deki “Yol Harcamalarına Katılma Payı” Başlıklı konuya son paragraf olarak aşağıdaki metin  
eklenmiştir.

 Yolların kaldırımlarda dahil olmak üzere 15 metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu 
oluşturmaz.

23- Ünite 6, Sayfa 139’deki “Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Diğer Hususlar” başlıklı konunun ilk maddesi me-
tinden çıkarılmıştır. 

 •	 01.03.2014	tarihinde	Resmi	Gazetede	yayımlanan	Kanun	değişikliği	ile	Belediye	Gelirleri	Kanununun;	İlan	ve	Reklam	Ver-
gisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 
ve İşyeri Açma İzni Harcı tarifeleri, Kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki 
sosyal ve ekonomik farlılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu 
şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Bu miktar ve tutarlar ilgili tari-
feler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

DOĞRU

24- Ünite 6, Sayfa 140-141’deki “Emlak Vergisi ” başlıklı 
konunun son paragrafı metinden çıkarılarak aşağı-
daki paragraf eklenmiştir.

 Emlak Vergisi Kanununda bina, arsa, arazi vergisi mükel-
lefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir 
işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itiba-
ren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve 
arazi metrekare birim değer takdirleri 2013 yılında yapıl-
dığından, bu hükümler uyarınca Emlak Vergisi mükellefi-
yeti 2014 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

 Bu anlatılanları örneklerle açıklayalım; Maliye Bakanlığı 
2015 yılına ait yeniden değerlene oranını %5.58 olarak 
açıklamıştır. (Vergi değerinin hesabında bin liraya kadar 
olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.)

YANLIŞ

24- Ünite 6, Sayfa 140-141’deki “Emlak Vergisi ” başlıklı 
konunun son paragrafı;

 Bu anlatılanları örneklerle açalım;

 Maliye Bakanlığı 2011 yılına ait yeniden değerleme oranı-
nın %10,26 olarak belirlemiştir. 2012 yılında vergi değer-
leri bu oranın yarısı olan %5.13 oranında artabileceği gibi, 
Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanması hâlinde sıfıra 
kadar veya yeniden değerleme oranının kendisine kadar 
arttırabilecektir. 2012 yılı için Bakanlar Kurulu bu yet-
kisini yeniden değerleme oranı kadar kullanmıştır. Yani 
vergi değerleri 2012’de %10,26 kadar arttırılmıştır. Emlak 
Vergisi Kanunu’nda; vergi mükellefiyetinin dört yılda bir 
yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tari-
hi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme 
bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ise arsa ve 
arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 
dört yılda bir takdir edileceği belirtilmiştir. 2009 yılında 
takdir yapılmış ve buna göre 2010 yılından itibaren mü-
kellefiyet başlamıştır. 2013 yılında yeniden takdir yapıl-
mış ve 2014 yılından itibaren artan arsa ve arazi değerleri-
ne göre mükellefiyet başlamıştır.

 Örneğin: 2012 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 
2013 yılına ait emlak vergi değeri hesabı şöyle yapılacak-
tır. (Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 61’den 
alınmıştır.)
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25- Ünite 6, Sayfa 141’deki “Örnek 1” , “Örnek 2” ve Tabloları metinden çıkarılarak aşağıdaki metin ve Tablolar eklen-
miştir.

 2015 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2016 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

 Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2016 yılı vergi değerleri, 2015 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme 
oranının yarısı olan (%5,58/2=) %2.79 (iki virgül yetmiş dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

 Örnek 1. Mükellef (A) Ankara ili, Altındağ Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2008 yılında satın almıştır. 2015 yılı vergi 
değeri 150.000.00 TL olan meskenin 2016 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 2016 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

 Mükellefiyeti 2016 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi de-
ğerinin hesabında: takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen ve 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi 
metrekare birim değerleri; 2014 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%10,11/2=) %5,055 (beş virgül 
sıfır elli beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2015 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan 
(%5,58/2=) %2,79 (iki virgül yetmiş dokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

 Örnek 2. Mükellef (B) 2015 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 900 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsa-
ya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından 
itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250.00TL’dir.

 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055, 2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %2,79 olarak 
tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2016 yılında başlayacak bu mükellefin 2015 yılında satın aldığı arsanın 2016 yılı arazi 
(arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 Örnek 3. Mükellef (C) Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2008 yılında sona 
ermiş olan bir işyerini 2015 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. 
Bu işyeri için 2016 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 981,66 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde 
için 2014 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200 TL’dir. 2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi 
metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %5,055. 2016 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare 
birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %2,79 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2016 yılında başlayan 
bu mükellefin işyerinin 2016 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi 
değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)
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DOĞRU

26- Ünite 6, Sayfa 142’deki “Genel Bütçe Vergi Gelirle-
ri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılan Pay” başlıklı 
konu tamamen metinden çıkarılarak aşağıdaki pa-
ragraf eklenmiştir.

 Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat topla-
mı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usul-
ler15/7/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5779 
sayılı Kanunda yer almaktadır.

 Bu Kanuna göre; genel bütçe vergi gelirleri tahsilat topla-
mının %1.50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, %4,50’si 
büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılır. Büyükşehir belediye 
sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamının %6’sı ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan 
payların %30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 
%6’lık büyükşehir belediyeleri payının %60’ı, doğrudan 
ilgili büyükşehir belediyesi hesabına yatırılır.

 Kalan %40’lık kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında 
dağıtılır. Bu %40’lık kısmın dağıtımında, %70’lik kısmın 
nüfus esasına, %30’luk kısmın da yüzölçümü esasına göre 
yapılması öngörülmüştür.

 Büyükşehir dışındaki belediyelere ayrılan %1.50’lik payın 
%20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre, %80’lik kısmı 
ise belediyelerin nüfusuna göre İller Bankası tarafından 
belediyelere dağıtılır.

 Paylar, Maliye Bakanlığınca aylık olarak hesaplanır. Bü-
yükşehir belediyelerine doğrudan, diğer belediyelerin 
paylarını ise ilgili belediyelere aktarılmak üzere tahsil 
edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına 
aktarır. İller Bankası, payları izleyen ayın en geç onuncu 
günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyelere gönderir. 
Payların dağıtımına esas belediye nüfusları her yılın Ocak 
ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından, 
Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller 
Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

 Yukarıda belirtilen biraz karışık gibi gelen payların dağıtı-
mını aşağıdaki tablodan da görebiliriz.

YANLIŞ

26- Ünite 6, Sayfa 142’deki “Genel Bütçe Vergi Gelirle-
ri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılan Pay” başlıklı 
konu;

 Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 
üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri dü-
zenleyen son kanun düzenlemesi, 15/7/2008 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan 5779 sayılı Kanun’dur.

 Bu Kanun’a göre; genel bütçe vergi gelirleri tahsilat topla-
mının %2,85’i büyükşehir dışındaki belediyelere, %2,50’si 
büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılır. Büyükşehir belediye 
sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamının %5’i ile büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan 
payların %30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. 
%5’lik büyükşehir belediyeleri payının %70’i, doğru-
dan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına yatırılır. Kalan 
%30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus 
esasına göre dağıtılır.

 Büyükşehir dışındaki belediyelere ayrılan %2,85’lik payın 
%20’lik kısmı gelişmişlik endeksine göre, %80’lik kısmı 
ise belediyelerin nüfusuna göre İller Bankası tarafından 
belediyelere dağıtılır.

 Paylar, Maliye Bakanlığınca aylık olarak hesaplanır. Bü-
yükşehir belediyelerine doğrudan, diğer belediyelerin 
paylarını ise ilgili belediyelere aktarılmak üzere tahsil 
edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına 
aktarır. İller Bankası, payları izleyen ayın en geç onuncu 
günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyelere gönderir.

 Payların dağıtımına esas belediye nüfusları her yılın Ocak 
ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından, 
Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller 
Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

 Yukarıda belirtilen biraz karışık gibi gelen payların dağıtı-
mını bir şekille görelim:
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27- Ünite 6, Sayfa 143’deki 1. Tablo ve son paragraf metinden çıkarılmıştır. 

 Kitabımızın baskıya verildiği günlerde 6 Aralık 2012 tarihli 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı Kanun, bele-
diyelerin Genel Bütçe Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılan Paylarla ilgili olarak, ilk mahalli idareler genel seçiminden (normal 
tarih Mart/2014) itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapmıştır. Değişikliğin gerekçesi; büyükşehirlerin sayısının 
16’dan 29’a çıkarılması, sınırlarının il mülki sınırlarına genişletilmesi ve buralardaki belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin 
kaldırılması olarak belirtilebilir. Mart/2014’ten sonra Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı üzerinden ayrılacak payla-
rın uygulaması aşağıdaki gibi benimsenmiştir.

28- Ünite 6, Sayfa 144’deki Tablo çıkarılmıştır. 

29- Ünite 6, Sayfa 144’deki “Genel ve Özel Bütçeli İdarelerden Yapılacak Ödemeler” başlıklı konunun 3. paragrafı me-
tinden çıkarılmıştır. 

 Özel Bütçeli İdareler ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (II) sayılı cetvelinde gösterilen Yükseköğretim 
Kurulu, Üniversiteler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı gibi idarelerdir. 
Bu idare bütçelerine bir ödenek konulması hâlinde yapılabilecek ödemelerdir.

DOĞRU

30- Ünite 6, Sayfa 148’deki  “f” maddesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kay-
nak gerektiren alt yapı yatırımlarında Kalkınma Bakan-
lığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen 
projeleri için yapılacak borçlanmalar (d) bendindeki mik-
tarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak ge-
rektiren projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.

31- Ünite 6, Sayfa 148’deki  3. paragraf aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekil-
de yer aldığı mali tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde 
İçişleri, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları ile Hazine müs-
teşarlığına gönderir.

32- Ünite 6, Sayfa 150’deki “Büyükşehir Belediye Bütçe-
si” 2. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçelerinde 
yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştaya itiraz 
edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. 
Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hu-
suslarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

YANLIŞ

30- Ünite 6, Sayfa 148’deki  “f” maddesi;

 Belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kay-
nak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru-
lunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar 
(d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alın-
maz. Dış kaynak gerektiren projelerde Hazine Müsteşar-
lığının görüşü alınır.

31- Ünite 6, Sayfa 148’deki  3. paragraf;

 Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekil-
de yer aldığı mali tablolarını üçer aylık dönemler hâlinde 
İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkila-
tı ve Hazine müsteşarlıklarına gönderir.

32- Ünite 6, Sayfa 150’deki “Büyükşehir Belediye Bütçe-
si” 2. paragraf;

 Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye 
bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Da-
nıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde ka-
rara bağlar. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 
diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.
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DOĞRU

33- Ünite 7, Sayfa 155’deki “Giriş” başlığına ait olan 
yan yazı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Mülki İdare Amiri: İl ve ilçelerde devleti temsil eden en 
yüksek makamlı görevli.

34- Ünite 7, Sayfa 156’daki ilk paragraf aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 1982 Anayasası’nın 126. maddesi, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine 
göre illerin belirleneceğini belirtmiştir. Ancak, daha ön-
ceki seçim ortamlarında gözlenen il vaadinin, yukarıdaki 
gerekçeler dışında oy getirisi umularak yapıldığını söy-
leyebiliriz. Bu nedenlerle il özel idare sayısının değişebi-
leceği bilinmelidir. 6 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 
6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyelerinde il özel 
idarelerinin tüzel kişiliğini kaldırmıştır. Bugün için 51 
ilimizde il özel idaresi bulunmaktadır. 

35- Ünite 7, Sayfa 156’daki maddelerden sonra gelen 
ikinci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Çok partili hayata geçtikten sonra il özel idarelerinin 
fonksiyonlarında bir gerileme olurken, buna karşılık 
belediyelerin gücünde göreli olarak bir artış meydana 
gelmiştir. Bu durum, kentleşme süreci ile ilgilidir ve 
bir ölçüde belediyelerin daha demokratik yapısı ne-
deniyle dönemin koşullarına uygun olarak siyasete 
ağırlığını koyması; il özel idarelerinin ise merkezî yö-
netim kuruluşları lehine fonksiyonlarını kaybetmesi 
ve siyaseten yeterince sesini duyuramamasından kay-
naklanmıştır.

36- Ünite 7, Sayfa 159’daki “Kuruluş” başlığının ilk pa-
ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur 
ve ilin kaldırılmasıyla ya da belli illerde kaldırılma-
larına ilişkin kanunla tüzel kişiliği sona erer. Görev 
alanı il sınırlarını kapsar. Bu bakımdan merkezî ida-
renin taşra teşkilatı olan il ile bir yerel yönetim bi-
rimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan 
aynıdır. Ayrıca il genel idaresinin başı olan vali, aynı 
zamanda il özel idaresinin de yürütme organıdır. Bu 
benzerlikler sebebiyle il genel idaresi ile il özel idaresi 
zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır.

YANLIŞ

33- Ünite 7, Sayfa 155’deki “Giriş” başlığına ait olan 
yan yazı;

 Mülki İdare Amiri: Yerel yönetimlerde en yüksek 
devlet memuru. 

34- Ünite 7, Sayfa 156’daki ilk paragraf; 

 Türkiye’de hâlen 81 il olduğuna göre, 81 il özel idaresi bu-
lunmaktadır. 1982 Anayasası’nın 126. maddesi, coğrafya 
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre illerin belirleneceğini belirtmiştir. An-
cak, daha önceki seçim ortamlarında gözlenen il vaadi-
nin, yukarıdaki gerekçeler dışında oy getirisi umularak 
yapıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenlerle yukarıdaki il 
özel idare sayısının değişebileceği bilinmelidir. 6 Aralık 
2012 tarihinde yayımlanan 6360 sayılı Kanun, yapılacak 
ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren, sayıları 
29’a çıkacak büyükşehir belediyelerinde il özel idarele-
rinin tüzel kişiliğini kaldırmıştır. Normal seçim tarihi 
olan Mart 2014’ten sonra il özel idarelerinin sayısı 81’den 
52’ye inmiş olacaktır. 

35- Ünite 7, Sayfa 156’daki maddelerden sonra gelen 
ikinci paragraf;

 İl özel idarelerinin yerel yönetimler içindeki ağırlığı 
beşte bir düzeyindedir. Çok partili hayata geçtikten 
sonra il özel idarelerinin fonksiyonlarında bir geri-
leme olurken, buna karlılık belediyelerin gücünde 
göreli olarak bir artış meydana gelmiştir. Bu durum, 
kentleşme süreci ile ilgilidir ve bir ölçüde belediye-
lerin daha demokratik yapısı nedeniyle dönemin 
koşullarına uygun olarak siyasete ağırlığını koyması; 
il özel idarelerinin ise merkezî yönetim kuruluşları 
lehine fonksiyonlarını kaybetmesi ve siyaseten yete-
rince sesini duyuramamasından kaynaklanmıştır.

36- Ünite 7, Sayfa 159’daki “Kuruluş” başlığının ilk pa-
ragrafı;

 İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur 
ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev 
alanı il sınırlarını kapsar. Bu bakımdan merkezî ida-
renin taşra teşkilatı olan il ile bir yerel yönetim bi-
rimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan 
aynıdır. Ayrıca il genel idaresinin başı olan vali, aynı 
zamanda il özel idaresinin de yürütme organıdır. Bu 
benzerlikler sebebiyle il genel idaresi ile il özel idaresi 
zaman zaman birbirine karıştırılmaktadır.
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37- Ünite 7, Sayfa 159’daki “Kuruluş” başlığına ait olan 
5.  paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 6360 sayılı Kanunun 30.03.2014 tarihinde yapılan 
mahalli idareler genel seçiminden itibaren yürürlüğe 
giren hükmü, büyükşehir olan belediyelerin sınır-
larını il mülki sınırları olarak belirlemiştir. Ayrıca, 
büyükşehir belediyesi olan illerimizde yukarıdaki 
tarihten sonra, il özel idarelerinin tüzel kişiliği de kal-
dırılmıştır. Bu yerlerde il özel idarelerinin mal varlı-
ğının ne şekilde tasfiye olacağı ilgili mevzuatta belir-
lenmiştir. Böylece, 30 büyükşehirde bulunan il özel 
idarelerinin kalkmasıyla, 81 olan il özel idare sayısı şu 
an için 51’dir.

38- Ünite 7, Sayfa 165’deki “İl Encümeni” başlığının 
içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Encümenin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek 
yürütme organı olma niteliği daha netleştirilmiş ve 
eski İl Özel İdaresi Kanunu’nda öngörülen meclis ye-
rine karar alma yetkisi tümüyle kaldırılmıştır. Sonuç 
olarak karar organı olan meclis ile yürütme organı 
olan encümen arasındaki ayırım netleştirilmiştir. İl 
encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri 
olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından 
seçeceği beş üyeden oluşur. 6360 sayılı Kanun’la, ya-
pılan ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 
(30 Mart 2014), ‘İl encümeni valinin başkanlığında, 
genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üye-
leri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.’ şek-
linde değiştirilmiştir. Valinin katılamadığı encümen 
toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen 
toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, il-
gili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın 
görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

39- Ünite 7, Sayfa 165’deki “Encümenin Görev ve Yet-
kileri” başlığı altında yer alan 6. madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

•	 Vergi,	 resim	 ve	 harçlar	 dışında	 kalan	 ve	 miktarı	
5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıkların anlaşma ile 
çözülmesine karar vermek.

40- Ünite 7, Sayfa 167’daki “Valinin Görev ve Yetkileri” 
başlığı altında yer alan 16. madde aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

•	 Büyükşehir	 belediyelerinin	 bulunduğu	 illerde,	 ay-
rıntısı bu kitabın son ünitesinde 205. sayfada belir-
tilen ve 06.12.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren “Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı” 
ve buna bağlı görevleri yapmak.

YANLIŞ

37- Ünite 7, Sayfa 159’daki “Kuruluş” başlığına ait olan 
5.  paragraf;

 6360 sayılı Kanunun 30.03.2014 tarihinde yapılan 
mahalli idareler genel seçiminden itibaren yürürlüğe 
girecek olan hükmü, büyükşehir olan belediyelerin 
sınırlarını il mülki sınırları olarak belirlemiştir. 
Ayrıca, büyükşehir belediyesi olan illerimizde 
yukarıdaki tarihten sonra, il özel idarelerinin tüzel 
kişiliği de kaldırılmıştır. Bu yerlerde il özel idareler-
inin mal varlığının ne şekilde tasfiye olacağı ilgili 
mevzuatta belirlenmiştir. Böylece, 30 büyükşehirde 
bulunan il özel idarelerinin kalkmasıyla, 81 olan il 
özel idare sayısı şu an için 51’dir.

38- Ünite 7, Sayfa 165’deki “İl Encümeni” başlığının 
içeriği;

 Encümenin görev ve yetkileri yeniden düzenlenerek 
yürütme organı olma niteliği daha netleştirilmiş ve 
eski İl Özel İdaresi Kanunu’nda öngörülen meclis ye-
rine karar alma yetkisi tümüyle kaldırılmıştır. Sonuç 
olarak karar organı olan meclis ile yürütme organı 
olan encümen arasındaki ayırım netleştirilmiştir. İl 
encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri 
olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından 
seçeceği beş üyeden oluşur. Sayılı Kanun’la, yapıla-
cak ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren 
(Mart,2014), ‘İl encümeni valinin başkanlığında, ge-
nel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üye-
leri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim 
amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.’ şek-
linde değiştirilmiştir. Valinin katılamadığı encümen 
toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen 
toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, il-
gili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksı-
zın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

39- Ünite 7, Sayfa 165’deki “Encümenin Görev ve Yetki-
leri” başlığı altında yer alan 6. madde;

•	 Vergi,	 resim	 ve	 harçlar	 dışında	 kalan	 ve	 miktarı	
T5.000’ye kadar olan uyuşmazlıkların anlaşma ile 
çözülmesine karar vermek.

40- Ünite 7, Sayfa 167’daki “Valinin Görev ve Yetkileri” 
başlığı altında yer alan 16. madde;

•	 Büyükşehir	 belediyelerinin	 bulunduğu	 illerde,	 ay-
rıntısı bu kitabın son ünitesinde 205. sayfada belir-
tilen ve 30.03.2014 tarihinden sonra yürürlüğe gire-
cek “Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı” ve 
buna bağlı görevleri yapmak.
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41- Ünite 7, Sayfa 169’da yer alan 2. paragraf aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir.

 13 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı “Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun”, “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun”un adını “Köye Yönelik 
Hizmetler Hakkında Kanun” olarak değiştirmiştir. 
Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldı-
rılmıştır, Kanunda belirtilen köye yönelik hizmetler, 
30.03.2014 tarihine kadar İstanbul ve Kocaeli illerin-
de büyükşehir belediyelerince 30.03.2014 tarihinden 
sonra da bütün büyükşehirlerde büyükşehir beledi-
yelerince, diğer illerde ise il özel idarelerince yerine 
getirilir.

YANLIŞ

41- Ünite 7, Sayfa 169’da yer alan 2. paragraf;

 13 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı “Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-
nun”, “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun”un adını “Köye Yönelik 
Hizmetler Hakkında Kanun” olarak değiştirmiştir. 
Buna göre, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldı-
rılmıştır, Kanunda belirtilen köye yönelik hizmetler, 
İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir belediyele-
rince diğer illerde ise il özel idarelerince yerine geti-
rilir.

42- Ünite 7, Sayfa 170’de yer alan 2. maddenin altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hiz-
mete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini 
yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı 
bırakmak! Bu konudaki koşullar Kanunda ayrıntısı belirtilen Komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzen-
lemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. Düzenlenen yet-
kilerin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi 
yetkilileri Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

YANLIŞ

44- Ünite 7, Sayfa 173’deki “Borçlanma” başlığına ait 
olan 6. madde;

•	 İl	 özel	 idarelerinin	 ileri	 teknoloji	 ve	 büyük	 tutarda	
maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Ba-
kanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak 
borçlanmalar (d) şıkkındaki miktarın hesaplanmasın-
da dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren projelerde 
Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.

45- Ünite 7, Sayfa 176’daki son paragraf içeriği;

 Aradan geçen 88 yılı aşan süreye karşı, bugünkü 
köylerin bağlı olduğu temel yasa olarak varlığını sür-
düren Köy Kanunu’na baktığımızda, köyün üç ayrı 
tanımını flu flekilde görmekteyiz;

DOĞRU

44- Ünite 7, Sayfa 173’deki “Borçlanma” başlığına ait 
olan 6. madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

•	 İl	özel	idarelerinin	ileri	teknoloji	ve	büyük	tutarda	maddi	
kaynak gerektiren alt yapı yatırımlarında Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru-
lunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar 
yukarıda dördüncü sırada yer verilen en son kesinleşmiş 
bütçe gelirleri toplamından hareketle bulunan miktarın 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. Dış kaynak gerektiren 
projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır.

45- Ünite 7, Sayfa Sayfa 176’daki son paragraf içeriği 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Aradan geçen 90 yılı aşan süreye karşı geçen sürede 
bazı değişiklikler olmasına rağmen, bugün köylerin 
bağlı olduğu temel yasa olarak varlığını sürdüren 
Köy Kanunu’na baktığımızda, köyün üç ayrı tanımı-
nı şu şekilde görmekteyiz;

43- Ünite 7, Sayfa 170’deki “İL ÖZEL İDARESİ GELİRLERİ” başlığındaki 3. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 İl özel idareleri, sorumluluklarında bulunan hizmetleri görmek için yeterli kaynaklara da sahip değillerdir. 
Anayasa’nın 127. maddesinde öngörülen mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanması hiçbir 
zaman mümkün olamamıştır. Kentleşme ve nüfus artışının ürettiği yüksek beklentiyi bu kaynaklarla karşılamak ve 
etkin hizmet sunmak mümkün değildir. Yönetim kapasitesi zayıf ve kurumsal gelişmesi yeterli olmayan il özel idare-
leri, öz kaynaklarını geliştirmede de başarılı olamamışlardır.
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46- Ünite 7, Sayfa 177’de maddeden sonra gelen 2. pa-
ragraf;

 Herhangi bir köyün, Köy Kanunu’nun uygulama ala-
nına girebilmesi için nüfusun 150’den yukarıolma-
sı da gerekmektedir (Madde:89). Türkiye’de nüfusu 
150’nin altında olup, mezra, kom, divan, oba diye 
adlandırılan çok küçük yerleşme birimleri de vardır. 
Bu yerler, Köy Kanunu’nun uygulanması yönünden 
köy değildirler. Köy halkından seçim hakkı olanla-
rın yarısından çoğunun isteğiyle etrafındaki bir saat 
ve ondan aşağı mesafede olan köylerden birine bağ-
lanırlar. Vali ya da kaymakamlar, Köy Kanunu’nun 
hangi maddelerinin buralarda uygulanacağını belir-
ler. Eğer nüfusu 150’den az olan bu yerleşim birimle-
ri hiç bir köye bağlanmaz, vali ve kaymakam da hiç 
bir emir vermezse bu yerler eski göreneklerine göre 
işlerini yaparlar. Bu açıklamalardan şu sonucu çıka-
rabiliriz. Köy olabilmek için, tavan nüfus yanında ta-
ban nüfus da söz konusudur. Taban nüfus ise 151 kişi 
olarak belirlenmiştir.

47- Ünite 7, Sayfa 177’de maddeden sonra gelen 4. pa-
ragraf;

 Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün açıklamasına 
göre, 2011 Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de toplam 34395 
köy bulunmaktadır. Her ilde değişik sayılarda görülen 
köylere yukarıda belirtilen tarih itibariyle örnek vermek 
gerekirse; Eskişehir’de 371, Kastamonu’da 1066, Yalova’da 
41, İstanbul’da 152, Ankara’da 684 köy bulunmaktadır. 
6360 sayılı Kanun, yapılacak ilk mahalli idareler genel se-
çiminden itibaren (Mart, 2014) sayıları 29’a çıkıp, sınırla-
rı mülki sınırlar olacak büyükşehir belediyelerinde daha 
sonra çıkarılan Kanunla ORDU ilinin ilavesiyle 30 ilde 
köylerin tüzel kişiliğini kaldırmıfltır. Dolayısıyla 30 ilde 
bulunan köyler mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin 
belediyesine katılacaklarından köy sayısında önemli bir 
düşme olacaktır.

DOĞRU

46- Ünite 7, Sayfa 177’de maddeden sonra gelen 2. pa-
ragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Herhangi bir köyün, Köy Kanunu’nun uygulama 
alanına girebilmesi için nüfusun 150’den yukarı ol-
ması da gerekmektedir (Madde:89). Türkiye’de nü-
fusu 150’nin altında olup, mezra, kom, divan, oba 
diye adlandırılan çok küçük yerleşme birimleri de 
vardır. Bu yerler, Köy Kanunu’nun uygulanması yö-
nünden köy değildirler. Köy halkından seçim hakkı 
olanların yarısından çoğunun isteğiyle etrafındaki 
bir saat ve ondan aşağı mesafede olan köylerden 
birine bağlanırlar. Vali ya da kaymakamlar, Köy 
Kanunu’nun hangi maddelerinin buralarda uygu-
lanacağını belirler. Eğer nüfusu 150’den az olan bu 
yerleşim birimleri hiç bir köye bağlanmaz, vali ve 
kaymakam da hiç bir emir vermezse bu yerler eski 
göreneklerine göre işlerini yaparlar. Bu açıklama-
lardan şu sonucu çıkarabiliriz. Köy olabilmek için, 
taban nüfus da söz konusudur. Taban nüfus ise 151 
kişi olarak belirlenmiştir.

47- Ünite 7, Sayfa 177’de maddeden sonra gelen 4. pa-
ragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 6360 sayılı Kanun, 30.03.2014 tarihinden itibaren 30 
büyükşehir olan ilde köylerin tüzel kişiliğini kaldır-
mıştır. Dolayısıyla 30 ilde bulunan köyler mahalle 
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katıl-
dıklarından köy sayısında önemli bir düşme olmuş-
tur. 6360 sayılı Kanun öncesinde 34283 olan köy sa-
yısı 2015 yılı sonu itibariyle %47 oranında azalmış ve 
18143’e düşmüştür.
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48- Ünite 7, Sayfa 182’de 2. paragraf aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

 Köye ait zorunlu işlerden eğitim, bayındırlık ve 
kamu sağlığı vb. olanları, uygulamada zamanla 
merkezî yönetim tarafından düzensiz bir biçimde 
gerçekleştirilmeye çalışılan hizmetler hâline gel-
miştir. Bu doğrultuda 1987 yılında Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak 13 Ocak 
2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı Kanunla Köy 
Hizmetleri kaldırılarak, ilgili Kanun’un adı “Köye 
Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun” şeklinde değiş-
tirilmiştir. Bu Kanun’da belirtilen köye yönelik hiz-
metler, 30.03.2014 tarihine kadar İstanbul ve Kocaeli 
illerinde büyükşehir belediyelerince, 30.03.2014 ta-
rihinden sonra da bütün büyükşehirlerde büyükşe-
hir belediyelerince, diğer illerde il özel idarelerince 
yerine getirilir. Böyle bir gelişmede, köy yönetiminin 
kusuru hemen hemen yok gibidir. Görevlerin yapıl-
ması için gerekli mali olanaklar, köylere verilmemiş, 
köylerin gelişip güçlenmeleri için gerekli önlemler 
siyasal otoritelerce alınmamıştır. Bu sözlerle köylere 
yönelik hiçbir şey yapılmadığı sonucunu çıkarmak 
haksızlık olur. Özellikle son 10-15 yıllık dönemde, 
köylerin önemli bir bölümüne elektrik ve telefon 
götürülmüş olması unutulmamalıdır. Ancak, 90 yılı 
aşan sürede, amaçlanan toplum kalkınmasının, itici 
gücü olabilecek köyler de yaratılamamıştır.

49- Ünite 7, Sayfa 184’teki son paragraf aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Ülkemizde 6360 sayılı Kanundan önce 34283 köy 
varken, 30.03.2014 tarihinden sonra büyükşehir il sı-
nırları içindeki köylerin kaldırılması sonucu bu sayı 
18143 olmuştur. Köy mahalli idare birimi ile ilgili, 
günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir Köy 
Kanununun çıkarılmasında yarar vardır.

50- Ünite 7, Sayfa 186’da 5. sorunun b şıkkı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

 b. %0,5

YANLIŞ

48- Ünite 7, Sayfa 182’de 2. paragraf;

 Köye ait zorunlu işlerden eğitim, bayındırlık ve 
kamu sağlığı vb. olanları, uygulamada zamanla 
merkezî yönetim tarafından düzensiz bir biçimde 
gerçekleştirilmeye çalışılan hizmetler hâline gel-
miştir. Bu doğrultuda 1987 yılında Köy Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ancak 13 Ocak 
2005 tarihinde kabul edilen 5286 sayılı Kanunla Köy 
Hizmetleri kaldırılarak, ilgili Kanun’un adı “Köye 
Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. Bu Kanun’da belirtilen köye yönelik 
hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illerinde büyükşehir 
belediyesi, diğer illerde il özel idarelerince yerine ge-
tirilir. Böyle bir gelişmede, köy yönetiminin kusuru 
hemen hemen yok gibidir. Görevlerin yapılması için 
gerekli mali olanaklar, köylere verilmemiş, köylerin 
gelişip güçlenmeleri için gerekli önlemler siyasal 
otoritelerce alınmamıştır. Bu sözlerle köylere yönelik 
hiçbir şey yapılmadığı sonucunu çıkarmak haksızlık 
olur. Özellikle son 10-15 yıllık dönemde, köylerin 
önemli bir bölümüne elektrik ve otomatik telefon 
götürülmüş olması unutulmamalıdır. Ancak, 70 yılı 
aşan sürede, amaçlanan toplum kalkınmasının, itici 
gücü olabilecek köyler de yaratılamamıştır.

49- Ünite 7, Sayfa 184’teki son paragraf;

 Türkiye İstatistik Kurumu, 31 Aralık 2011 tarihi 
itibarıyla Türkiye nüfusunu 74.724.269 kişi olarak 
açıklamıştır. Bu nüfusun %76,8’inin il ve ilçe mer-
kezlerinde yani belediyelerde yaşadığı belirtilmiş, 
%23,2’si olan 17.338.563 kişinin de belde ve köylerde 
ikamet ettikleri açıklanmıştır. Mahalli idareler Genel 
Müdürlüğünün yayınladığı istatistiklere göre, 2011 
Mayıs ayı itibarıyla toplam köy sayısı 34.395’tir. Değ-
şik kaynaklarda yaklaşık 12 milyon kişinin köylerde 
yaşadığı ifade edilmektedir. bu nedenle köy idaresi 
ile ilgili günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir 
köy kanununun çıkarılmasında yarar vardır.

50- Ünite 7, Sayfa 186’da 5. sorunun b şıkkı;

 b. %1,15
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DOĞRU

51- Ünite 7, Sayfa 187’de Sıra Sizde 2’nin yanıtı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

 İl encümeninin görev ve yetkileri de il genel 
meclisinde olduğu gibi Kanunda sayılmıştır. 
Örneğin, Kanun’da öngörülen cezaları vermek, 
taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tah-
sisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı 
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek gibi. İl 
encümeninin bazı üyelerinin vali tarafından, birim 
amirleri arasından seçilerek görevlendirilmesi yerin-
den gözükmektedir. Zira, il genel meclisince üyeleri 
arasından seçilen kişiler, başta mali olmak üzere 
hizmetlerle ilgili bazı uzmanlık gerektiren teknik 
olabilecek konularda yeterli bilgiye sahip olmayabil-
irler. Bu nedenle düzenleme doğru gözükmektedir.

52- Ünite 7, Sayfa 187’de Sıra Sizde 6’nın yanıtı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

 Köyün gelirleri; imece, salma ve diğer gelirleri olarak 
Kanunda belirtilmişse de her biri günümüzde, gelir 
vasfı neredeyse kalmamış gelir türleridir. 1987 yılın-
dan 2005 yılına kadar Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü, daha sonra da, İstanbul ve Kocaeli’nde büyük-
şehir belediyeleri, 30.03.2014 tarihinden sonra da 
bütün büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, 
diğer illerde de il özel idareleri köye ilişkin görevleri 
üstlenince, gelir yetersizliğinin doğuracağı sonuçlar 
önlenmiştir. 

53- Ünite 8, Sayfa 196’daki 4. madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

 Belediyelerin borçlanmaları konusunda, İçişleri Bakanlı-
ğı, Kalkınma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu, Hazine Müste-
şarlığı ve Maliye Bakanlığının değişik konularda görüşle-
ri veya onayları söz konusudur.

54- Ünite 8, Sayfa 197’deki 6. paragraf aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 759 sayılı İller Bankası Kanunu, 26.01.2011 tarihinde yü-
rürlüğe giren 6107 sayılı “İller Bankası Anonim Şirketi 
Hakkında Kanun” ile kaldırılmış ve aşağıda esasları açık-
lanan yeni Kanun devreye girmiştir.

55- Ünite 8, Sayfa 197’deki 7. paragraf aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Bu Kanun ile, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe 
sahip, anonim şirket statüsünde “İller Bankası Anonim 
Şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası ku-
rulmuştur. Bankanın kısaltılmış unvanı “İLBANK” olup 
merkezi Ankara’dadır. Bankanın ilgili olduğu bakanlık, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Son 
yapılan yasal düzenleme ile ilgili Bakanlık Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı olmuştur. Banka kendi özel kanunu ile 
5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabidir.

YANLIŞ

51- Ünite 7, Sayfa 187’de Sıra Sizde 2’nin yanıtı;

 İl encümeninin görev ve yetkileri de il genel mec-
lisinde olduğu gibi Kanunda sayılmıştır. Örneğin, 
Kanun’da öngörülen cezaları vermek, taşınmaz mal 
satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin ka-
rarları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere 
kiralanmasına karar vermek gibi. İl encümeninin 
bazı üyelerinin vali tarafından, içinde mali hizmetler 
birim amiri olmak üzere diğer birim amirleri ara-
sından seçilerek görevlendirilmesi yerinden gözük-
mektedir. Zira, il genel meclisince üyeleri arasından 
seçilen kişiler, başta mali olmak üzere hizmetlerle il-
gili bazı uzmanlık gerektiren teknik olabilecek konu-
larda yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu nedenle 
düzenleme doğru gözükmektedir.

52- Ünite 7, Sayfa 187’de Sıra Sizde 6’nın yanıtı;

 Köyün gelirleri; imece, salma ve diğer gelirleri olarak 
Kanunda belirtilmişse de her biri günümüzde, gelir 
vasfı neredeyse kalmamış gelir türleridir. 1987 yı-
lından 2005 yılına kadar Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü, daha sonra da, İstanbul ve Kocaeli’nde bü-
yükşehir belediyeleri, diğer illerde de il özel idareleri 
köye ilişkin görevleri üstlenince, gelir yetersizliğinin 
doğracağı sonuçlar önlenmiştir.

53- Ünite 8, Sayfa 196’daki 4. madde; 

 Belediyelerin borçlanmaları konusunda İçişleri Bakanlı-
ğı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bakanlar Ku-
rulu, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığının değişik 
konularda görüşleri veya onayları

54- Ünite 8, Sayfa 197’deki 6. paragraf;

  4759 sayıı İller Bankası Kanunu, 8/2/2011 tarihinde 
yürürlü€e giren 27840 sayılı “İller Bankası Anonim 
fiirketi Hakkında Kanun” ile kaldırılmış ve aşağıdaki 
esasları açıklanan yeni Kanun devreye girmiştir.

55- Ünite 8, Sayfa 197’deki 7. paragraf;

  Bu Kanun ile, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe 
sahip, anonim şirket statüsünde “İller BankasıAnonim 
şirketi” unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası ku-
rulmuştur. Bankanın kısaltılmış unvanı “İLBANK” olup 
merkezi Ankara’dadır. Bankanın ilgili olduğu bakanlık, 
Bayındırlık ve iskan Bakanlığı olarak belirlenmiştir. Son 
yapılan yasal düzenleme ile ilgili Bakanlık Çevre ve şehir-
cilik Bakanlığı olmuştur.
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58- Ünite 8, Sayfa 198’deki “Bankanın Genel Kurulu” 
Başlığı Altındaki 3. Madde aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

 İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile Hazine 
Müsteşarlığını temsil etmek üzere görevlendirilecek birer 
kişiden oluşur.

YANLIŞ

58- Ünite 8, Sayfa 198’deki “Bankanın Genel Kurulu” 
Başlığı Altındaki 3. Madde;

 İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskân Bakanlıkları ile Ha-
zine Müsteşarlığını temsil etmek üzere görevlendirilecek 
birer kişiden oluşur.

YANLIŞ

56- Ünite 8, Sayfa 198’deki 8. Maddeden Sonraki Pa-
ragraf;

 Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir. Ban-
kanın sermayesi dokuz milyar Türk Lirasıdır. Bu sermaye 
Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir.

DOĞRU

56- Ünite 8, Sayfa 198’deki 8. Maddeden Sonraki Pa-
ragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir. Ban-
kanın sermayesi 18 milyar Türk Lirasıdır. Bu sermaye Ba-
kanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir.

57- Ünite 8, Sayfa 198’deki  11. maddenin altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 Banka Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin, Denetim kurulu üyelerinin Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka 
sermayesinde hissedarlığı yoktur.

59- Ünite 8, Sayfa 198’deki  sondan 3. paragrafın başına aşağıdaki başlık eklenmiştir.

 Bankanın Yönetim Kurulu

YANLIŞ

60- Ünite 8, Sayfa 198’deki  Sondan 3. Paragraf; 

 Bankanın Yönetim Kurulu ise Genel Müdür dâhil yedi 
üyeden oluflur. Dört üye Bakanlık tarafından atanır. İki 
üye ise belediyeleri ve özel idarelerini temsil etmek üzere 
Genel Kurula katılan belediye başkanları ve il özel idare 
temsilcileri arasından İçişleri Bakanlığı tarafından öneri-
len iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 
Yönetim Kurulu ilk toplantıda, aralarından birer üyeyi 
başkan ve başkanvekili olarak seçer.

61- Ünite 8, Sayfa 202’deki  ilk Paragrafın Sondan 4. Sa-
tırı;

 ... hizmet görmektedir. Hizmetlerin büyük bir kısmını 
merkezî yönetimden beklemektedir. Böyle bir yapılanma, 
zaten kıt olan kaynakların verimli kullanılmaması sonucu 
kaynak israfına yol açmakta ayrıca, hizmetlerin faydasına 
yönelik şikâyetlerin artmasına da neden olmaktadır.

DOĞRU

60- Ünite 8, Sayfa 198’deki  Sondan 3. Paragraf aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

 Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil yedi üyeden 
oluşur. Dört üye Bakanlık tarafından atanır. İki üye ise bele-
diyeleri ve özel idarelerini temsil etmek üzere Genel Kurula 
katılan belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri ara-
sından İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen iki kat aday ara-
sından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Müdür Yönetim 
Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantıda, 
aralarından birer üyeyi başkan ve başkanvekili olarak seçer.v  

61- Ünite 8, Sayfa 202’deki  ilk Paragrafın Sondan 4. Sa-
tırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 ... hizmet görmektedir. Özellikle büyükşehir belediyele-
ridışındaki iller hizmetlerin büyük bir kısmını merkezî 
yönetimden beklemektedir. Böyle bir yapılanma, zaten kıt 
olan kaynakların verimli kullanılmaması sonucu kaynak 
israfına yol açmakta ayrıca, hizmetlerin faydasına yönelik 
şikâyetlerin artmasına da neden olmaktadır.
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YANLIŞ

62- Ünite 8, Sayfa 202’deki “İdareler Arasındaki Görev 
Bölüşümü Sorunları” başlığı altındaki paragraf;

 Bundan önceki ünitelerde hatırlayacağınız gibi, özellikle 
il özel idareleri ve köylerin görevlerinin büyük bir kısmı 
zamanla merkezî yönetime aktarılmıştır. İl özel idarele-
rinin görevlerini çeşitli bakanlıklar, köylerin görevlerini 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile merkezî 
yönetim üstlenmiştir. Ancak, 13 Ocak 2005 tarihinde ka-
bul edilen 5286 sayılı Kanunla, Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü kaldırılmış, köye yönelik hizmetler İstanbul ve 
Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesine, diğer illerde il özel 
idarelerine verilmiştir. Bu durumda bazı hizmetleri her 
yönetim kendisi yapmak isterken bazılarını da diğer yöne-
tim birimi yapsın yaklaşımı içinde olabilmektedir. Ayrıca, 
yerel yönetimlerin kendi içinde de görev paylaşımı sorun 
olabilmektedir. Örneğin, büyükşehir belediyeleri ile ilçe 
belediyeleri arasında görevlerin üstlenilmesinde zaman 
zaman uyuşmazlıkların doğduğu gözlenmektedir.

63- Ünite 8, Sayfa 203’deki 4. Paragraf;

 Belediyelerin en önemli gelir türü, genel bütçe vergi gelir-
leri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere aktarılan pay-
dır. Ülkemizin kamu açığı ve bu arada genel bütçe açığı 
kronik bir hâl almıştır. Böyle bir merkezî yönetim bütçe-
sinden, esaslı payların belediyelere aktarılacağını bundan 
sonra da beklememek gerekir. Bazı görevler merkezî yö-
netimden yerel yönetimlere aktarılırsa pay oranı birkaç 
puan arttırılabilir. Bu da hiç bir zaman tatmin edici olma-
yacaktır. Merkezî yönetimce yapılacak hizmetler azalınca-
ya kadar bu tablo devam edecektir.

64- Ünite 8, Sayfa 203’deki Son Paragraf;

 Büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılan %5’lık payın, 
büyükşehir belediyelerine dağılımında son yapılan dü-
zenlemeler eskiye oranla daha adaletli ise de yine bazı 
büyükşehir belediyelerinde bulunan büyük sanayi ku-
ruluşları merkezlerinin başka bir büyük şehirde olması 
nedeniyle (örneğin: İstanbul’da) ödediği vergiler, ilgili ku-
ruluşun merkezinin bulunduğu yer büyükşehir belediye-
sine kayıtlı olacaktır. Buna karşılık, sanayinin bulunduğu 
büyükşehir belediyesi hizmet vermekle yükümlü olma-
sına rağmen alacağı payda noksanlık olabilmektedir. Bu 
yüzden %5’lik payın dağıtımında nüfus esasına göre bü-
yükşehir belediyelerine ayrılan %30’luk payın artırılarak 
%50’ye çıkarılması, buna karşılık ilgili büyükşehir hesabı-
na doğrudan yatırılan oranında %70’den %50’ye çekilmesi 
daha adil olabilecektir.

DOĞRU

62- Ünite 8, Sayfa 202’deki “İdareler Arasındaki Görev 
Bölüşümü Sorunları” başlığı altındaki paragraf 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Bundan önceki ünitelerde hatırlayacağınız gibi, özellikle il 
özel idareleri ve köylerin görevlerinin büyük bir kısmı za-
manla merkezî yönetime aktarılmıştır. İl özel idarelerinin 
görevlerini çeşitli bakanlıklar, köylerin görevlerini Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile merkezî yönetim 
üstlenmiştir. Ancak, 13 Ocak 2005 tarihinde kabul edilen 
5286 sayılı Kanunla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
kaldırılmış, köye yönelik hizmetler 30.03.2014 tarihine 
kadar İstanbul ve Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyelerin-
ce 30.03.2014 tarihinden sonra da bütün büyükşehirlerde 
büyükşehir belediyelerince diğer illerde ise il özel idarele-
rince yerine getirilmiştir. Bu durumda bazı hizmetleri her 
yönetim kendisi yapmak isterken bazılarını da diğer yöne-
tim birimi yapsın yaklaşımı içinde olabilmektedir. Ayrıca, 
yerel yönetimlerin kendi içinde de görev paylaşımı sorun 
olabilmektedir. Örneğin, büyükşehir belediyeleri ile ilçe 
belediyeleri arasında görevlerin üstlenilmesinde zaman 
zaman uyuşmazlıkların doğduğu gözlenmektedir.

63- Ünite 8, Sayfa 203’deki 4. Paragraf  aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Belediyelerin en önemli gelir türü, genel bütçe vergi ge-
lirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere aktarılan 
paydır. Merkezî yönetim bütçesinden, esaslı payların 
belediyelere aktarılacağını bundan sonra da bekleme-
mek gerekir. Bazı görevler merkezî yönetimden yerel yö-
netimlere aktarılırsa pay oranı birkaç puan arttırılabilir. 
Bu da hiç bir zaman tatmin edici olmayacaktır. Merkezî 
yönetimce yapılacak hizmetler azalıncaya kadar bu tablo 
devam edecektir.

64- Ünite 8, Sayfa 203’deki Son Paragraf aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılan %6’lık payın, 
büyükşehir belediyelerine dağılımında son yapılan dü-
zenlemeler eskiye oranla daha adaletli ise de yine bazı 
büyükşehir belediyelerinde bulunan büyük sanayi kuru-
luşları merkezlerinin başka bir büyük şehirde olması ne-
deniyle (örneğin: İstanbul’da) ödediği vergiler, ilgili kuru-
luşun merkezinin bulunduğu yer büyükşehir belediyesine 
kayıtlı olacaktır. Buna karşılık, sanayinin bulunduğu bü-
yükşehir belediyesi hizmet vermekle yükümlü olmasına 
rağmen alacağı payda noksanlık olabilmektedir. 



19

68- Ünite 8, Sayfa 207’deki  son maddenin başına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 Ülkemizde ise, bu kurum diğer ülkelere kıyasla çok geç uygulamaya girmiştir. 14.06.2012 tarih ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği 
Kurumu Kanununun 3 üncü Maddesinde Kanunun uygulama alanına, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 
güvenlik kurumu gibi idarelerin yanında mahalli idareleri ve mahalli idare birliklerini de almıştır. Ancak, bu Kurumun uy-
gulama alanındaki kapsam genişliği karşısında sadece mahalli idareler ombudsmanlığı oluşturmakta faydalı olabilir. Kanunun 
incelenmesinde ombudsman kelimesi yerine, kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi kelimelerinin kullanıldığını görmekteyiz. 
Ombudsmanı uyarlayan ülkelerin, kurumu kendi sistemlerine uyarlayarak adapte ettikleri görülmektedir. Ombudsman kelime-
sinin Türkçe karşılığı olarak; arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlemento komiseri gibi tanımlamalar da 
kullanılmaktadır.

YANLIŞ

65- Ünite 8, Sayfa 204’deki “Bölgeler Arasındaki Eşitsiz-
likler” başlığı altındaki 2. paragraf;

 Ülkemizde bazı yörelerin, doğal güzellikleri ve bu sayede 
gerek iç gerekse dış turizmle yoğunluk yaşaması, vergi 
kapasiteleri, beşerî sermaye birikimleri diğer yörelerle 
kıyaslanmasında farklılıklar göstermektedir. Bu durum 
belli mahallerde sağlanacak gelirler arasında da farklılık-
lar yaratır. Örneğin; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi 
ve emlak vergisi gibi birçok vergide bu durumu gözlem-
lemek mümkündür. Genel bütçeden yapılan aktarımında 
daha çok nüfus esasına dayalı yapılması az gelişmiş böl-
geler aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Göçlere neden olan 
faktörlerden biri de değişik bölgelerde gerçekleşen kamu-
sal ve yarı kamusal hizmetler arasındaki kalite farklarıdır. 
Eşitsizlikleri tam olarak gidermek mümkün olmasa bile, 
azaltmak için, merkezî yönetimin farklı bölgelere farklı 
aktarımlar veya doğrudan yatırımları kaçınılmaz olmak-
tadır.

66- Ünite 8, Sayfa 204’deki  son paragraf;

 Kitabımızın baskıya verildiği günlerde 6 Aralık 2012 ta-
rihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun, koordinasyon 
eksikliğini giderebilmek amacıyla 3152 sayılı İçişleri Ba-
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ‘Taşra 
Teşkilatı’ başlıklı 28.maddesine aşağıdaki ‘Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’ başlıklı 28/A maddesini ek-
lemiş ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe sokmuştur.

67- Ünite 8, Sayfa 205’teki  son paragraf;

 Belirttiğimiz koordinasyon eksikliğinin giderilmesi açı-
sından yukarıdaki düzenlemenin olumlu bir adım oldu-
ğunu söylemekle beraber, çıkarılacağı belirtilen yönetme-
liğin ve ilgili tarafların koordinasyon konusundaki yapıcı 
tutumlarının belirleyici olacağını söyleyebiliriz.

DOĞRU

65- Ünite 8, Sayfa 204’deki “Bölgeler Arasındaki Eşitsiz-
likler” başlığı altındaki 2. paragraf aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Ülkemizde bazı yörelerin, doğal güzellikleri ve bu saye-
de gerek iç gerekse dış turizmle yoğunluk yaşaması, bazı 
bölgelerin kış şartlarında yoğun karla mücadele yapma-
sı, vergi kapasiteleri, beşerî sermaye birikimleri diğer 
yörelerle kıyaslandığında farklılıklar göstermektedir. Bu 
durum belli mahallerde sağlanacak gelirler arasında da 
farklılıklar yaratır. Örneğin; ilan ve reklam vergisi, eğ-
lence vergisi ve emlak vergisi gibi birçok vergide bu du-
rumu gözlemlemek mümkündür. Genel bütçeden yapılan 
aktarımında daha çok nüfus esasına dayalı yapılması az 
gelişmiş bölgeler aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Göçlere 
neden olan faktörlerden biri de değişik bölgelerde gerçek-
leşen kamusal ve yarı kamusal hizmetler arasındaki kalite 
farklarıdır. Eşitsizlikleri tam olarak gidermek mümkün 
olmasa bile, azaltmak için, merkezî yönetimin farklı böl-
gelere farklı aktarımlar veya doğrudan yatırımları kaçınıl-
maz olmaktadır.

66- Ünite 8, Sayfa 204’deki  son paragraf aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 6 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun, 
koordinasyon eksikliğini giderebilmek amacıyla 3152 sa-
yılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun ‘Taşra Teşkilatı’ başlıklı 28.maddesine aşağıdaki 
‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ başlıklı 28/A 
maddesini eklemiş ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe 
sokmuştur.

67- Ünite 8, Sayfa 205’teki  son paragraf aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 Belirttiğimiz koordinasyon eksikliğinin giderilmesi açı-
sından yukarıdaki düzenlemenin olumlu bir adım oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Ancak, ülkemizin uygu-
lamalarına baktığımızda, özellikle muhalefet parti veya 
partilerine mensup büyükşehir belediye başkanlıkları ile 
valilerin kişisel ve/veya siyasi nedenlerle işbirliğinde yaşa-
nabilecek sıkıntılar, valilik başkanlığında arzu edilen ko-
ordinasyonu sadece merkezi idare ölçeğinde yürümesi so-
nucunu doğurabilir. Böyle bir durumun hiç yaşanmaması 
için ilgili tarafların koordinasyon konusunu içselleştirme-
leri ve buna göre davranmaları arzu edilen bir husustur.


