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BÜYÜKŞEHiRLERiN BÜYÜK SORUNU
PAY DAĞITIM ADALETSiZLiĞi

Prof. Dr. HAYRETTiN GÜNGÖR

Türkiye, ölçek sorunu ve hizmet bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla son yıllarda yapmış olduğu 
reform ve düzenlemelerle belde belediyelerin sa-
yısını azaltmış, diğer taraftan büyükşehir beledi-
yelerinin görev alanını genişletmiş, görev ve yetki-
lerini de arttırmıştır.

Geldiğimiz noktada büyükşehir belediyelerinin 
sayısı sınırları il sınırına genişletilerek 30’a çıkarılmış 
ve büyükşehirlerde il özel idareleri de kaldırılmıştır. 
Bu gün nüfusumuzsun %94’ü belediye sınırları için-
de yaşarken, büyükşehir belediyelerinden hizmet 
alan nüfusun oranı ise %78’e yükselmiştir.  

Türkiye’de artık yerel yönetim deyince beledi-
ye, belediye deyince de büyükşehir belediyeleri 
akla gelmektedir. Büyükşehir belediyelerinin mali 
yapılarının iyileştirilmesi ve hizmet kapasitelerinin 
artırılması nüfusun dörtte üçünden fazlasının ya-
şam kalitesini doğrudan etkilemektedir. 

Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin top-
lam gelirlerinin yaklaşık yarısı öz gelirlerden, diğer 
yarsı ise genel bütçe paylarından oluşmaktadır. 
Ancak bu oran belediyelerin statüsü ve ölçeklerine 
göre de farklılık göstermektedir. Örneğin büyük-
şehir belediyelerinin gelir bütçesinin %82’si genel 
bütçe paylarından sadece %18’i öz gelirden oluş-
maktadır. Dolayısı ile büyükşehirlerin genel bütçe 
paylarına yüksek oranda bağımlı bir mali yapıları 
vardır.  Bu makalede ötenden beri süre gelen ve 
bir türlü çözülemeyen büyükşehirlere genel büt-
çeden pay dağıtılmasındaki sorun ve öneriler yer 
alacaktır.  

I. Büyükşehir Paylarının Dağıtım Kriteri
Belediye payları 5779 sayılı İl özel İdarelerine 

ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 
Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine 
göre büyükşehir, büyükşehir ilçe, su ve kanalizasyon 
idareleri, diğer belediyeleri (il, ilçe ve belde) olmak 
üzere dört şekilde hesaplanmakta ve 3 ve 5’inci 
maddelerindeki usullere göre dağıtılmaktadır. 

Büyükşehir belediyeleri genel bütçeden iki şe-
kilde pay almaktadır. Birincisi genel bütçenin ilde-
ki vergi tahsilatından %6, ikincisi ise genel bütçe-
den büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan (%4,5) 
paydan %30 oranında alınan tutarlardan oluş-
maktadır.  

Büyükşehirlerin aldığı toplam payın yaklaşık 
%80 ilde tahsil edilen vergilerden, %20’si ise ilçe 
belediye paylarından alınan tutarlardan oluş-
maktadır. Büyükşehir Belediyelerine her iki şekilde 
tahsis edilen payın hesabı ve dağıtımı ise şu şekil-
de olmaktadır. 

Şekil 1- Genel Bütçe Büyükşehir Pay Dağıtımı. 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
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Şekilde görüldüğü gibi büyükşehir belediyeleri-
nin payının hesaplanmasında “doğrudan”, “nüfus” 
ve “yüz ölçüm” olmak üzere üç dağıtım kriteri bu-
lunmaktadır. 

Büyükşehirlerdeki vergi tahsilatının %6’sı bü-
yükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. Bu 
payın %60’ı doğrudan tahsil edildiği ildeki bü-
yükşehir belediyesine aktarılmakta, kalan %40’lık 
kısmı bir havuzda toplandıktan sonra bunun %70’i 
nüfusa, %30’u ise yüz ölçüme göre 30 büyükşehir 
belediyesine dağıtılmaktadır.  

Ayrıca genel bütçe vergi gelirlerinden ilçe be-
lediyeleri için ayrılan %4,5’lik payın %30’unun %90’ı 
nüfus %10’u yüz ölçüme göre büyükşehir belediye-
lerine dağıtılmaktadır.  

Bu hesaplama ve dağıtıma göre büyükşehir 
belediyelerinin aldığı payların toplam ve kişi başı 
tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Tablo 1- Büyükşehir belediyeleri genel bütçe 
payları (2020)

Tabloya baktığımızda büyükşehirlerde toplam 
64,6 milyon nüfus yaşadığı ve büyükşehir beledi-
yelerine genel bütçeden 57,1 milyar TL pay akta-
rıldığı, toplam payın toplam nüfusa bölünmesiy-
le büyükşehir belediyelerinin 884 TL kişi başı pay 
ortalaması olduğu, ancak Kocaeli, İzmir, İstanbul, 
Ankara ve Erzurum hariç diğer 25 büyükşehir bele-
diyesinin kişi başı ortalamanın altında pay aldığı 
görülmektedir. 

II. Pay Analizi ve Sorun Alanı
Birinci başlık altında çok kısa değinildiği gibi 

büyükşehir belediyelerine genel bütçeden dağı-
tılan pay miktarı nüfusları ile kıyaslandığında (kişi 
başına düşen) önemli farklılık-oransızlık olduğu 
görülmektedir. Bu durum hemşerilerine karşı aynı 
görev, yetki ve sorumlulukları olan büyükşehir be-
lediyeleri arasında eşit şartlarda rekabet etme ve 
hizmet üretme kapasitelerini olumsuz etkilemek-
tedir. Öyleyse şu soruyu sormak gerekiyor. Büyük-
şehir belediyeleri arasında genel bütçeden pay 
dağıtımında nüfusları dikkate alındığında neden 
orantısız böyle bir durum ortaya çıkmaktadır?

Bu sorunun cevabını bulmak için yerel yöne-
timlere genel bütçeden aktarılan payların dağı-
tım kriterlerine bakmak lazım. 5779 sayılı Kanun 
pay dağıtımında “büyükşehir”, “büyükşehir ilçe”, 
“il, ilçe ve belde” belediyeleri , “su ve kanalizas-
yon idareleri” ve “il özel idareleri” olmak üzere beş 
gruba ayırmış ve dağıtım kriterlerini de buna göre 
belirlemiştir.  

Tablo 2- Genel bütçe pay dağıtım kriterleri. 

Tabloda pay dağıtımında nüfus yerel yöne-
timlerin hepsi için öngörülen ortak kriter olması-
na rağmen, diğerleri hepsi için öngörülen kriter 
olmadığı görülmektedir. Buna rağmen “il, ilçe ve 
belde” belediyeleri hariç yüz ölçüm de ikinci öne 
çıkan dağıtım parametresi olarak gözükmekte-
dir. Ancak “doğrudan dağıtım” sadece büyükşehir 
belediyeleri, “kırsal alan” ve “köy sayısı” sadece il 
özel idareleri, “gelişmişlik endeksi” ise il, ilçe ve bel-
de belediyeleri ile il özel idareleri için öngörülen 
dağıtım kriterleridir. 
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Yerel yönetimlere merkezi bütçeden pay dağı-
tımında birden çok kriter konabilir. Örneğin mev-
cut kriterlere ilaveten yol ağı, yaz-kış nüfus, turizm 
ve sanayi şehri, arazi yapısı gibi. Ancak, Dünya ve 
Ülkemiz uygulaması göstermektedir ki, pay dağı-
tımında en objektif ve en adil olanın nüfus kriteri 
olduğu bilinen gerçeğidir. İşte bu nedenle top-
lam payın en az 3/4’ü nüfusa göre dağıtılmalıdır. 
Nüfus hariç ne kadar fazla kriter konursa konsun 
bunların toplamı ise %25’i oranını geçmemelidir. 

Ülkemiz uygulamasına baktığımızda genel 
bütçeden yerel yönetimlere aktarılan payın %80’i 
nüfusa göre dağıtılmaktadır. Ancak sadece bü-
yükşehir belediyeleri bu ortalamanın çok altında 
kalmaktadır. Sınırları içindeki büyükşehir ilçe be-
lediyeleri ile aynı hizmet alanını paylaşan büyük-
şehir belediyelerinin paylarının %44’ü nüfusa göre 
dağıtılırken, ilçe belediye paylarının %90’ı nüfusa 
göre dağıtılmaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinin merkezi bütçeden 
aldıkları pay dağıtımında en önemli parametre 
%45 oranı ile “doğrudan dağıtım” kriteridir. İşte bu 
durum büyükşehir belediyeleri arasında pay da-
ğıtım adaletsizliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Peki, nedir bu doğrudan dağıtılan pay? Büyük-
şehir belediyelerinin ilde tahsil edilen vergilerden 
%6 ve ilçe belediyelerine tahsis edilen (%4,5) pay-
dan da %30 olmak üzere iki şekilde pay aldığını 
belirtmiştik. Her ilde tahsil edilen vergilerin %6’sı-
nın %60’ı doğrudan o ildeki büyükşehir belediye-
sine verilmektedir. Ülkemizde her bir ilin gelişmişlik 
düzeyi, sanayisi, ticareti ve turizm potansiyeli aynı 
olmadığı gibi vergi mükellefiyeti ve ödeme mer-
kezleri de farklı olabilmektedir. 

TÜPRAŞ’ın Kocaeli’nde, Sigara Fabrikasının İz-
mir’de olması ve bunların üretim ve satışından 
vergilerin bu illerde ödenmesi, büyük şirketlerin 
veya işletmelerin İstanbul’da bulunması bu bü-
yükşehir belediyelerinin doğrudan aldığı payları 
kat kat artırmaktadır. Öyle ki Kocaeli, İstanbul, 
İzmir, Ankara, Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri-
nin paylarının yaklaşık 2/3’si doğrudan dağıtılan 
paylardan oluşmaktadır.  

Diğer taraftan büyük şirketlerin birçoğunun 
bağlı olduğu vergi dairesi İstanbul, Ankara, İzmir, 
Kocaeli gibi şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Vergiyi 
doğuran olay Bursa, Balıkesir, Malatya, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Trabzon gibi 

şehirlerde gerçekleşmesine rağmen ödeme yeri 
İstanbul, Ankara ve Kocaeli olabilmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri arasında pay adalet-
sizliği ve buna bağlı oluşan sorunları şu şekilde sı-
ralayabiliriz. 

1) Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağılım 
adaletsizliğinin en önemli nedeni nüfusa göre da-
ğıtılan oranın oldukça düşük (%44) ve doğrudan 
dağıtılan payın oldukça (%45) yüksek olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Oysa diğer belediyele-
rin paylarının dağıtımında nüfus kriteri en az %90 
ağırlığında düzenlenmiştir. 

2) Diğer taraftan en düşük kişi başı pay alan 
Sakarya ile en yüksek pay alan Kocaeli Büyükşehir 
Belediyeleri arasında 3,2 kat (%328 fazla) fark bu-
lunmaktadır. Büyükşehirlerden 2 milyon bandında 
nüfusa sahip olan Kocaeli toplamda 3 milyar TL 
pay alırken, Şanlıurfa 1 milyar TL, Gaziantep ise 
991 milyon TL pay almaktadır. Bu farlılığın objektif 
bir açıklaması bulunmamaktadır.  

3) Büyükşehir belediyelerinin genel bütçe pay-
larında en düşük ve en yüksek kişi başı pay alan 
arasında 3,2 kat (%328 fazla) fark olmasına rağ-
men, bu oran büyükşehir ilçe belediyelerinde 1,5 
kat (%150 fazla), diğer belediyelerde ise 1,06 kat 
(%100,6 fazla) olarak gerçekleşmektedir. Aslında 
ilçe belediyelerinde bu oranı yükselten yüz öl-
çümden dolayı Erzurum’dur.  Erzurum’un ilçeleri 
bir kenara bırakılırsa bu fark 1,25 (%125 fazla) ci-
varındadır. 

Örneğin; Beşiktaş, Çankaya, İzmit, Konak İlçe 
Belediyelerinin genel bütçeden kişi başı olarak 
aldığı pay ile Şehitkâmil, Onikişubat, Adapazarı, 
Eyyübiye, Akçaabat, Altınordu İlçe Belediyeleri-
nin genel bütçeden kişi başı olarak aldıkları pay 
arasında en fazla 1,25 kat fark olmasına rağmen 
bu ilçelerin bulunduğu büyükşehirlerin kişi payları 
arasında 3 kat fark bulunmaktadır. Diğer taraf-
tan Edirne, Hakkâri, Sivas, Osmaniye il belediyeleri 
arasında da kişi başı pay farkı sadece 1,06 civa-
rındadır. 

4) Büyükşehirler hariç diğer belediyelerin pay 
dağıtımında nüfus ve yüz ölçüm olmak üzere iki 
kriter öngörülmüş, bu kriterlerden nüfusa en az 
%90 ağırlık verilmiştir. İl, ilçe ve belde belediyele-
rinde gelişmişlik endeksi de bir parametre olarak 
öngörülmüş olsa da, bu grup içinde de dağıtım 
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yine nüfusa göre yapılmakta ve toplam etkisi %1 
geçmemektedir.  

5) Büyükşehirlerde tahsil edilen verginin %6’sı-
nın %60’nın doğrudan o ilde bulunan büyükşehir 
belediyesine verilmesinin objektif, adil ve hakka-
niyete uygun hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. 
Kaldı ki, büyükşehir belediyelerinin ilçe belediye 
paylarından aldıkları %30 payın %90 oranı da nü-
fusa göre dağıtılmaktadır. 

Diğer taraftan belediye hizmetlerinin maliye-
tine etki eden araç, makine, ekipman, akaryakıt, 
asfalt, demir, çimento, işçi, memur gibi girdilerin 
ücret, kira ve fiyatları büyükşehirler arasında üç 
kat daha pahalı yada daha ucuz değildir. 

6) Ülkemiz de kırsaldan büyükşehirlere doğru 
göç süreci hala devam etmektedir. İstanbul, An-
kara, İzmir, Kocaeli gibi şehirler hala göç alan şe-
hirlerimizdir. Ordu, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Malatya, Kahramanmaraş gibi şehirlerden bir va-
tandaş İstanbul ve Kocaali’ye geldiğinde değeri 3 
kat artmakta, ancak tersine bir durumda değeri 3 
kat düşmektedir. 

7) Büyükşehirlerde yaşayan nüfusun %45’i Ko-
caeli, İzmir, İstanbul, Ankara ve Erzurum’da ya-
şamasına rağmen genel bütçeden tahsis edilen 
payın %60 oranını bu şehirler almaktadır. Diğer 25 
büyükşehir belediyelerinde yaşayan %55 nüfusa 
karşılık alınan pay miktarı %40 oranındadır. 

8) Nüfusu belli bir ölçeğin üstünde olan (20 
binden fazla) İl, ilçe ve belde belediyelerinin bütçe 
gelirlerinin yarısından fazlası öz gelirlerden oluş-
maktadır. Oysa büyükşehir belediyelerinin gelir-
lerinin %82’si merkezi bütçe payına bağlıdır. %18 
oranındaki öz gelirleri de düzenli gelirlerden (arsa 
satışı gibi) oluşmamaktadır. Genel bütçe pay da-
ğılımındaki adaletsizlik bunların mali yapılarını 
doğrudan ve en çok etkilemektedir. 

9) Metropol olan büyükşehirlerdeki ilçe bele-
diyelerinin (Çankaya, Keçiören, Beşiktaş, Üskü-
dar, Konak, Esenler, Eyüp, Bağcılar, İzmit gibi) öz 
gelirleri daha fazla olduğu gibi altyapı sorunları-
nı büyük ölçüde tamamlamış durumdadırlar.  Bu 
yerlerin çoğunda ilçe belediyeleri büyükşehirlerin 
yükünü almaktadır. Oysa Trabzon, Ordu, Samsun, 
Balıkesir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya gibi 
kırsal nüfusu fazla olan büyükşehirdeki ilçelerin 
öz gelirleri düşük olduğu gibi önemli ölçüde alt 
yapı sorunları vardır ve bu yerlerde büyükşehirlere 

daha fazla maliyet yüklenmektedir.          

10) Pay dağıtım adaletsizliği aynı görev, yetki 
ve sorumluluklara sahip büyükşehir belediyeleri 
arasında eşit şartlarda hizmet üretme ve şehirle-
rin rekabet güçlerini olumsuz etkilemektedir. Bü-
yükşehir belediyelerinin genel bütçeden kişi başı 
aldıkları en düşük 473 TL pay ile Sakarya, en yüksek 
pay ise 1.550 TL ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-
dir. 30 büyükşehrin kişi başı pay ortalaması ise 884 
TL’dir. 

Sakarya’nın hangi nedenle düşük Kocaeli han-
gi nedenle yüksek pay aldığının objektif ve haklı 
bir gerekçesi bulunmamaktadır. 

Pay adaletsizliğini ve şehirlerin rekabet avan-
tajı/dezavantajını genel bütçe kişi başı payları 
esas alınarak karşılaştırmalı örneklerle açıklama-
ya çalışalım. 

Örnek 1- Sakarya mevcut durumda yıllık 486 
milyon TL pay almaktadır. Sakarya’nın; komşu-
su Kocaeli esas alındığında 1 milyar TL, İzmir esas 
alındığında 806 milyon TL, İstanbul esas alındı-
ğında 748 milyon TL, Ankara esas alındığında 597 
milyon TL, Erzurum esas alındığında 539 milyon 
TL, büyükşehirler ortalaması esas alındığında 423 
milyon TL yıllık ilave pay alması gerektiği görül-
mektedir. 

Örnek 2- Kahramanmaraş mevcut durumda 
yıllık 718 milyon TL pay almaktadır. Kahramanma-
raş’ın; Kocaeli esas alındığında 1 milyar TL, İzmir 
esas alındığında 731 milyon TL, İstanbul esas alın-
dığında 666 milyon TL, Ankara esas alındığında 
497 milyon TL, Erzurum esas alındığında 432 mil-
yon TL, büyükşehirler ortalaması esas alındığında 
301 milyon TL yıllık ilave pay alması gerektiği gö-
rülmektedir.

 Örnek 3- Gaziantep mevcut durumda yıllık 991 
milyon TL pay almaktadır. Gaziantep’in; Kocaeli 
esas alındığında 2,2 milyar TL, İzmir esas alındı-
ğında 1,6 milyar TL,  İstanbul esas alındığında 1,4 
milyar TL, Ankara esas alındığında 1,1 milyar TL, 
Erzurum esas alındığında 1 milyar TL, büyükşehir-
ler ortalaması esas alındığında 837 milyon TL yıllık 
ilave pay alması gerektiği görülmektedir.

Örnek 4- Trabzon mevcut durumda 482 milyon 
TL yıllık pay almaktadır. Trabzon’un; Kocaeli esas 
alındığında 771 milyon TL, İzmir esas alındığında 
533 milyon TL, İstanbul esas alındığında 488 mil-
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yon TL, Ankara esas alındığında 369 milyon TL, Er-
zurum esas alındığında 323 milyon TL, büyükşehir-
ler ortalaması esas alındığında 232 milyon TL yıllık 
ilave pay alması gerektiği görülmektedir.

Örnek 5- Bursa mevcut durumda 2 milyar TL 
yıllık pay almaktadır. Bursa’nın; Kocaeli esas alın-
dığında 2,7 milyar TL, İzmir esas alındığında 1,8 
milyar TL, İstanbul esas alındığında 1,6 milyar TL, 
Ankara esas alındığında 1,1 milyar TL, Erzurum esas 
alındığında 1 milyar TL, büyükşehirler ortalaması 
esas alındığında 667 milyon TL yıllık ilave pay al-
ması gerektiği görülmektedir.

Örneklere bakıldığında büyükşehirler ortala-
masının altında kalan büyükşehir belediyelerinin 
gelirlerinde ¼ ile 2 katına yakın kayıplar olduğu 
açıktır. Bu büyükşehir belediyelerinin eşit şartlarda 
hizmet üretme ve rekabet etme imkanı bulunma-
maktadır. 

Kişi başı ortalamanın üstünde pay alan büyük-
şehirler oldukça avantajlı, altında kalan büyükşe-
hirler ise oldukça dezavantajlı durumda hizmet 
üretmektedir. Bu adaletsiz uygulamanın yıllardır 
devam etmesi ise mağduriyeti katlamaktadır. 

Örneğin sadece ortalama esas alındığında 
Kahramanmaraş’ın beş yılda en az 1,5 milyar TL 
mali kaybının olduğu veya bu tutar kadar ilave 
yatırımdan mahrum kaldığı görülmektedir. Bunun 
diğer anlamı ise her alanda şehrin daha az hizmet 
alması anlamına gelmektedir. Yada şehrin ulaşım 
sorununun metro altyapısının tamamlanarak gi-
derilmesi demektir. 

III. Çözüm ve Öneri
Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağıtım 

adaletsizliği kronik bir sorun olarak devam etmek-
tedir. Genel bütçeden büyükşehir belediyelerine 
aktarılan payın kişi başı miktarları arasındaki 3 
kattan fazla olan fark makul bir orana çekilmedi-
ği müddetçe bu sorun her zaman dile getirilmeye 
devam edecektir. 

Anayasamızın 127’nci maddesinin son fıkra-
sında “Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kay-
nakları sağlanır.” denmesine rağmen, büyükşehir 
belediyelerinin genel bütçeden aldıkları kaynak 
paylaşımı görevleri dikkate alındığında orantısız 
olduğu görülecektir. İç hukukumuzun bir parçası 
olan ve Ülkemizin çekince koymadan imzaladığı 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 9’uncu 
maddesinin (2)’nci fıkrasına göre de yerel ma-
kamların mali kaynakları anayasa ve kanunla be-
lirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır.

Büyükşehirler arasındaki pay adaletsizliğinin 
giderilmesi için iki yöntem vardır. Büyükşehir be-
lediyelerine genel bütçeden 2020 yılında toplam 
57,1 milyar TL kaynak aktarıldığını yukarıda belirt-
miştik. Genel bütçeden büyükşehirlere ayrılan pay 
bu tutarla sınırlı ise İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli 
ve Erzurum Büyükşehir Belediyelerine tahsis edilen 
payların bir kısmında 25 büyükşehir belediyesinin 
hakkı vardır. Şayet bu 5 büyükşehrin aldığı paylar 
bunların hakkı ise o zaman 25 büyükşehir beledi-
yesinin genel bütçeden alacak hakkı vardır. 

Her iki duruma göre çözüm ve öneri şu şekilde 
olmalıdır.   

a) Öneri 1- Pay Dağıtımının
Yeniden Düzenlenmesi  
Bu öneri genel bütçeden büyükşehirlere ilave 

kaynak aktarılmasının düşünülmediği durum için 
pay dağıtım yeniden düzenlenmesini öngörmek-
tedir. Mevcut dağıtım sisteminde nüfusa göre da-
ğıtılan oranın %44 olması, büyükşehirler arasında 
3 kattan fazla kişi başı pay adaletsizliğine neden 
olmaktadır.

Şekil 2- Pay dağıtımının yeniden düzenlenmesi 
önerisi. 

Öneride ilde tahsil edilen vergi gelirlerinden 
büyükşehirlere verilen %6 oranındaki payın dağı-
tımında havuza aktarılan %40 oranı, %75’e çıkarıl-
maktadır. Havuzda toplanan payın dağıtımında 
nüfus kriteri %70’den %95’e çıkarılmış, yüz ölçüm 
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kriteri ise %30’dan %5’e düşürülmüştür. Büyükşe-
hirlerin ilçe paylarından aldıkları dağıtımda her 
hangi bir değişiklik öngörülmemiştir. 

Grafik 1- Öneri 1’göre büyükşehirlerin kişi 
başı aldığı paylar.

Bu öneride büyükşehirlerin hem ilde tahsil edi-

len vergi gelirlerinden hem de ilçe paylarından al-
dıkları payların toplamının %75 nüfusa, %20 doğ-
rudan ve %5 oranı ise yüz ölçüme göre dağıtılmış 
olacak ve büyükşehirler arasındaki kişi başı pay 
farkı 3,2’den 1,7’ye inmiş olacaktır. 

b) Öneri 2- Denkleştirme Ödeneği Verilmesi

Büyükşehir belediyeleri arasında pay dağıtım 
adaletsizliğinin ikinci çözüm yolu ise 25 büyükşehir 
belediyesinin kayıplarının merkezi bütçeden karşı-
lanmasıdır. Eğer 5 büyükşehir belediyesinin aldığı 
paylar bu belediyelerin hakkı ise diğer 25 büyükşe-
hir belediyesine denkleştirme ödeneği verilmesidir.  

İç hukukumuzun bir parçası olan Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartının 9’uncu maddesi-
nin (5)’inci fıkrası da “Mali bakımdan daha zayıf 
olan yerel makamların korunması, potansiyel mali 
kaynakların ve karşılanması gereken mali yükün 
eşitsiz dağılımının etkilerini ortadan kaldırmaya 
yönelik mali eşitleme yöntemlerinin veya buna eş 
önlemlerin alınmasını gerektirir.” demek suretiyle 
bunu öngörmektedir. 

Pay dağıtımına esas 5779 sayılı Kanunun 6’ncı 
maddesinde nüfusu 10 bine kadar olan beledi-
yelere de “denkleştirme ödeneği” hali hazırda da 
uygulanmaktadır. Bunun büyükşehir belediyeleri-
ne yaygınlaştırılması gerekir. 

Grafik 2- Ortalama altında kalan büyükşe-
hirlere denkleştirme ödeneği verilmesi.

Ortalamanın üstünde pay alan belediyelerin 
paylarına dokunmaksızın diğer 25 büyükşehir be-

lediyesine ortalama kadar denkleştirme ödeneği 
verilmesinin genel bütçeye yaklaşık 8,8 milyar TL 
yük getirmektedir. 

Tablo 2- Denkleştirme ödeneği alacak bü-
yükşehirler ve tutarı. 

Ülkemizde yerel yönetimler (belediye ve il özel 
idareleri) vergi gelirlerinden toplam %12 oranında 
pay almakta ve bu oran Avrupa ülkeleri ortala-
masının altında kalmaktadır. Kişi başı pay orta-
lamasının altında kalan büyükşehir belediyelerine 
denkleştirme ödeneği verilmesi pay adaletsizliğini 
ortadan kaldıracağı gibi, büyükşehir belediyeleri-
nin birbirine yakın şekilde hizmet yarışı yapmaları-
na önemli katkı sağlayacaktır.   


