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G R ş 

Kalkınmakta olan bütün Ülkeler; topyekün kalkınma hamlelerini ba§arı 
ile yürütebilmek için, bir yerel yönetim kurulu§u olan belediyeler örgütün
den en_ üst düzeyde yararlanmayı amaçlamalıdır. Merkezi yönetim, söz ko
nusu amacın gerçekle§mesi için gerekli olan düzenlemeleri sağlıklı bir 
§ekilde ve fazla zaman kaybına neden olmadan yapılmalıdır. Demokrasile
rin güçlenmesi için Yerel Yönetim İ§levlerinin çeşitlendirilmesi ve bu işlev
lerin gereği gibi yerine getirilebilmesi içinde yeterli derecede m_ali kaynağın 
sağlanması gerekli olmaktadır. 

Türkiye'de eski bir yapıya sahip olan Belediye örgütü; özellikle Cumhu
riyet döneminden sonra üzerinde fazlaca konuşulan ve yeni yasal düzenle
melere sahip olan, demokratik yerel yerinden yönetim k.uruluşu haline 
dönüşmüştür. Yapılan tüm yasal düzenlemelerin kuşkusuz hepsinin yeterli 
düzeyde olduğu tam olarak söylenemez. Özellikle; Bir yandan Avrupa top
luluğuna tam üye olmak ve Avrupa Ülkeleriyle bir arada yaşamak için, o ül
kelerin Belediye yapılarına ve mali güçlerine uyum sağlayacak yasal 
düzenlemeler yapılırken, diğer tarafdan da Bağımsızlıklarına yeni kavuşan 
"Türki" Cumhuriyetlerine örnek olmak açısından da yukarıda belirttiğimiz 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi zorunlu olmaktadır. 

Çalışmamızın amacı; Yerinden Yönetim kurulu§u olan Belediyelerin 
Yönetim ve Örgütsel yapısını ortaya koymak ve Belediye Bütçelerini sayısal 
yönden uygulamalı bir' şekilde analiz etmektir. 

Yüksek Lisans tez çalışması olan "Yönetim Birimi olarak Belediyeler ve 
bütçelerinin Analizi" adını taşıyan araştırmamız dört bölümden oluşmakta
dır. 
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Birinci bölümde; Yönetim bilimine ilişkin kavramlarla birlikte Belediye
lerin örgütsel yapısı, organları ve Belediye bütçeleri açıklanmaya çalışılmış
tır. 

İkinci bölümde; Belediye bütçelerini analiz etmek için kullanacağımız 
Sayısal Yönetimlerin teorik açıklamaları yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde;. Çalışmamızın uygulama bölümü yer almaktadır. Bu 
bölümde, Silivri ve Büyükçekmece Belediyele'rinin (1982-1991) dönemleri
ne ilişkin "Gider" Bütçelerinde yer alan harcama kalemleri istatistiksel açı
dan değerlendirilmiş ve 1994 yılına değin tahminler yapılmıştır. 

Dördüncü bölümde; Sonuç ve öneriler yer almıştır. 

Tez Danışmanım sayın Doç. Dr. Durali YILMAZ'a tez çalışmalarım sü
resince gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkürü bir borç bilirim, 

Ayrıca, tez çalışmalarıma dayanak teşkil eden bilgilerin toplanmasında 
yardımlarını esirgemeyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Ali ÇEBİ 

·ve Silivri Belediye Başkanı Sayın Selami DEG İRMENCİ'ye teşekkür ede
rim. 
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. . . . . . . . 
BiRiNCi BOLUM 

TEMEL KAVRAMLAR 



1. YÖNETİMİN TANITIMI VE ÖZELLİKLERİ 

A. YÖNETİMİN TANIMI 

İnsanlar, öteden beri az veya çok sayıya sahip bir grup oluşturarak bir
likte yaşamayı çeşitli nedenlerden dolayı tercih etmişlerdir. İnsanların bir a
rada yaşam düzenini seçmeleri ve bu olguyu uygulamaları birçok ekonomik 
ve sosyal sorunların m~ydana gelmesine neden· olmuştur. Sosyal bilimlerle 
uğraşanların, bu bilimlere özgü, ürün verecek bir araştırma usulünün bulu
nup bulunamayacağını, son yarım yüzyıl içinde tartışmalardır. (1) 

Birlikte yaşamının neden olduğu ve olacağı sorunların olumlu sonuçlar 
verebilecek bir biçimde çözebilmek için örgütlenmenin gerekliliği daha ilk 
çağlarda yaşayan insanlar tarafından kavranmıştır. İlk çağlarda toP,lumların 
düzeni, örgütlenmeye dayanarak kurulmuştur. Örgütlenme M.Ö.'ki devir
lerde; genellikle, iş bölümü şeklinde anlaşılmaktadır. (2) 

Çağımızda örgütler, insanların refah ve mutluluğunda büyük rol oyna
maktadırlar. Örgütlerin belirtilen rol ve önlemleri, etkili bir biçimde yöne
timlerine bağlıdır. (3) Yönetim Nedir? Bu soruya pek çok cevap verilmiştir. 
Her cevap belirli bir açıdan yönetim olayına bakmış ve ona göre tanımları-

(1) DÖNMEZLER Sulhi, Sosyoloji, İstanbul, 1978, S.15 

(2) YOZGAT Osman, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1984. S.10 

(3) BARANSEL Atilla, Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul, 1979, S.24 
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mıştır. Sanatların en eskisi ve bilimlerin en yenisi olarak tanımlanan Yöne
tim Bilimi ile ilgili kavramlar henüz tam bir açıklığa kavuşmamıştır. ( 4) 

Yönetim biliminin temel öğesini ve konusunu oluşturan "Yönetim" kav
ramı; en geniş anlamda; amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleş
mesi amacıyla bir insan grubunda işbirliği ve Koordinasyon sağlamaya 
yönelik faaliyetlerin tümünü ifade. eder. (5) Başka bir deyişle, Yönetim in
sanların i§birliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yönlendiren iş ve ça-
balarımn toplamıdır. (6) · 

B. YÖNETİM ÖZELLİKLERİ 

Yukarıda verilen Yönetim Kavramına ilişkin açıklamalardan anlaşılaca
ğı gibi; Yönetim olgusunda ortak bir çaba vardır. Diğer bir anlatımla ortak·· 
bir çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu ortak çalışmada; bir tarafta iş yapan 
ve diğer tarafta da iş yaptıran vardır. Yani, bir yanda yönetim diğer yanda i
se yönetilen vardır. Söz konusu anılan özellikten dolayı, yönetim faaliy~tin
de bir Emir-Komutu ili§kisi vardır. Diğer taraftan, Yönetimde, iş bölümü de 
yer almaktadır. 

Yönetim, en az iki kişi veya daha fazla kişiden oluşan bir grubun ortak 
faaliyeti olduğundan, yönetim bir sosyal niteliğe sahiptir. Her sosyal faali
yette uyumlaşma (Koordinasyon) gereklidir. Çünkü; bir veya birden fazla a
maç için işpirliği yapan bireyler arasındaki ilişkilerin, gereği gibi verimli 
sonuçlar verilebilmesi için, amacın gerçekleşmesinde rol alanların zıt yön
lerde değ.il bir uyum içerisinde çalışmaları gerekli olmaktadır. 

C. KAMU YÖNETİMİ VE ŞEKİLLERİ 

İnsanlar ilkel toplumlar şeklinden modern toplumlar şeklinde yaşamaya 
başlamalarından beri, sayıları gittikçe artan, çeşitli örgütler içerisinde yaşa
malarını sürdürmektedirler. Diğer taraftan; içinde yaşadıkları örgütler (ku
rumlar) dışındaki diğer kurumlarla da· zorunlu olarak belli ölçülerde 

(4) KOÇEL Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, 1984. S.3 
(5) TOSUN Kemal, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1978. S.5 
(6) TOSUN Kemal, İşletme Yönetimi, İstanbul, 1987. S.161 
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ili§kiler içerisindedirler. Örgütler; içerisinde bir arada yaşayan insanların 
refah ve mutluluklarını belli bir dengede tutmak ve düzeyini çağdaş şartlara 
göre arttırmak için çalışırken diğer taraftan da zorunlu olarak ilişkide bulu
. nacakları diğer örgütlerinde etkili bir şekilde yönetimleri için uğraş vermeli
dirler. 

Örgütlerin bir yandan sayısal ve diğer yandan da toplumsal görevleri a
çısından büyümeleri ile birlikte, kişisel olma karekterleri giderek zayıfla
makta ve belli bir büyüklüğün aşılmasından sonrada kaybolmaktadır. 

Kamu ve özel sektör birimleri ve dolayısıyle yönetim ilkeleri kar§ılıklı o
larak birbirleriyle etkile§im halindedir. Kamu yönetiminde; kamunun yararı 
ön planda olmakta ve kar amacı ikinci planda kalmaktadır. Kamu yönetimi, 
i§ yapmak ve yaptırmak gücünü kamudan almaktadır. (7) 

Son olarak, kamu yönetiminin kuruluş ve çalışma şekli yasalar, kararna
meler, yönetmelikler ve çeşitli tebliğlerle düzenlenmiştir. Kamu yönetimi si
yasal kapsamlı sorunlarla uğraşmaktadır. (8) 

Devlet, Kamu Hizmetlerini yapmaya ba§lamadan ·önce kendi yapısal ö
zelliğine uygun gelen bir sistemi kabul eder ve bu sistemin gereği olan dü
zenlemeleri yapar ve uygular. Uygulamada; genel olarak birbirlerinin zıttı 
olan iki tür· kamu yönetim politikası vardır. Bunlardan ilkine,, kamusal hiz
metlerin tek bir merkezden yönetildiğini "Merkezden Yönetim" ve diğeri i
se, Kamusal Hizmetlerin ayrı bir merkez tarafından yönetilmesidir ki 
bunada yerinden yönetim adı verilir. (9) 

Yerinden-Yönetim, yönetim biliminde adem-i merkeziyet olarak bilinen 
bir siyasal kavramdır. (10) Yerinden yönetim alanı bakımından da ikiye ay
rılmaktadır. Yerel yerinden yönetimi ve hizmet yerinden yönetimi, Yerel 
yerinden yönetim alanın, yerin önemi, taşıdığı yönetim şeklidir. Türkiye ira
di yapısında; il özel idareleri, Belediyeler ve Köyler bu kategori içerisinde 
yer almaktadır. (11) 

(7) GÖZÜBÜYÜK Şeref, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Ankara, 1978. S.1 
(8) BALTA T.B. İdare Hukukuna Giriş, Ankara, 1970, S.15 
(9) VERSAN Vakur, Kamu Yönetimi Dergisi, İstanbul, 1986, S.72 
(10) KELEŞ R. ve YAVUZ F. Yerel Yönetimler, S.25 
(11) TORTOP Nuri, Mahalli İdareler, Ankara, 1984, S.83 
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il. BELEDİYELER 

A. BELEDİYE KAVRAMI 

İnsanların birlikte ya§amaya ba§lamalarıiıdan beri ki§isel ve toplumsal 
ihtiyaçlarını kabul edilebilir bir düzeyde kar§ılamak esas amaç olmu§tur. İh
tiyaçların giderilmesi ve Doğa-İnsan ilİ§kilerinin planlanması ve yönetimi, 
çok eski çağlardan bu yana önemini korumuştur. Kamu idaresinin gerçek ve 
klfisik örneği Belediyelerdir. Çok eski bir geçmişe sahiptir. Söz konusu yö
netim biçiminin kökü Roma ve Yunan sitelerine kadar dayanmaktadır. (12) 

Belediye kelimesinin kökü Arapça olup; "Belde, Beled ve Beledi" keli
meleriyle ilgilidir. Belde; Arapça, şehir ve kasaba, Beled, kelimesi ise; 
memleket ülke, şahir ve Beledi kelimesi; şehirli yerli gibi kavramları açıkla
maktadır. (13) 

Belediye kelimesi ise; yukarıda verilen ve açıklanan kavramlarla ilintili
dir. Belediye; Şehir ve Kasaba da yaşayan halkın ihtiyaçlarıyla ilgili hizmet
lerle uğraşan, "Kamu Yönetim Birimi" dir §eklinde tanımlamak 
mümkündür. 

Belediye kavramının hukuksal açıdan tanımlanmasına gelince; Belediye 
yönetim biriminin hukuki açıklanması veya tanımlçınması aşağıda verilmiş
tir. 

1982 Anayasa'sına göre Belediye yönetim biriminin tanımı ilk olarak; A
nayasa' nın 123'cü maddesinde; "İdarenin kurulu§ ve görevleri, ·merkezden 
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır" Anayasa'nın daha sonraki. 
127. maddesi de yerinden yönetim kuruluşları olarak; İl Özel Yönetimleri, -
Belediyeler ve Köyler'in aldıklarını açıklamaktadır. 

(12) NADAROÖLU Halil, Mahalli İdareler, İstanbul, 1989. S.291 

(13) GÜL Kemal, Belediye İdaresi, Ankara, 1979. S.147 
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1_580 Sayılı Belediye Yasası'nın 1. maddesinde, Belediye Yönetim birimi 
şöylece tanımlanmaktadır. "Belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahaUi 
mahiyetteki· müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 
hükmi bir şahsiyettir." 

Yukarıda veri"Ien tanımlardan anlaşılacağı gibi; Belediyeler, yönettiği 
toplumun uygarlık düzeyinde; tüm ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları
nın giderilmesinde önemli rolü olan bir Yerinden Yönetim birimidir. Bele
diyeler doğal bir olgudur. Belediyeler halk oyuna dayalı olan bölgesel 
demokratik bir yönetim biçimidir. 

Bu özelliğinden dolayı, belediyeler gereğinden fazla vesayet ve devlet 
müdahalesine bağlı tutmak, bir yandan· demokrasiyi ve diğer taraftan da 
halk yönetimini zedeler. Bu bakımdan, Belediyeler üzerinde devletin kon
trolünün sınırı çok iyi bir şekilde çizilmelidir. 

Her belde halkının sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri az veya çok 
farklıdır. Diğer taraftan, coğrafi konumları nedeniyle Belediye yapılarında 
bazı farklılıklar olması da doğaldır. Bu nedenle, her beldenin bağımsız bir 
Belediye yönetim birimine sahip olması gerekmektedir. Belediyeler kendi 
kendilerini sürekli olarak yenileyen dinamik bir yapıya sahip olan Yerinden 
Yönetim birimleridir. 

B. BELEDİYELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana belli bir alan içerisinde birlikte o
turma, diğer bir deyişle birlikte yaşama isteği ve zorunluluğu, çeşitli tür ör
gütlenmeyi ve bu örgütlenme biçimleri de Yerinden Yönetimleri ortaya 
çıkarmıştır. Ayrı ayrı yerlerde yaşayan toplumların kendi özelliklerine göre, 
farklı tür ve büyüklükte Yerinden Yönetim kuruluşları ortaya çıkmıştır.' Söz 
konusu olan Yerinden Yönetim kuruluşlarından bir tanesi ve gördüğü hiz
met açısından da en önemlisi olan Belediyeler; belde sınırları içerisinde ya
şayan ins~inların ortak ihtiyaçlarını etkin bir düzeyde, ekonomik ve süratle 
çözmeye yönelik çalışmaları planlayan ve söz konusu planları uygulayan ku
ruluşlardır. 

Türkiye'de belediyelerin tarihsel gelişimini çok geniş bir perspektif içe
risinde ele almak mümkündür. Ancak, çalışmamızın amacına uygun olarak 
burada belediyelerin tarihsel gelişimi özlü bir biçimde ortaya konulacaktır. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetim biçimi; eyalet ve sancak düzeyinde
ki mülki ve askeri amirler, Beylerbeyi ve ~ancak beyleridir. Kaza düzeyinde 
mülki, adli ve beldi fonksiyo_nlara sahip olan devlet memuru "Kadı' dır." Or
ta ve Batı Avrupa' da ise kentlerin yönetimi, mutlak yetki ile Hükümdar adı
na işgören ve hükümdar tarafından. tayin edilen memura aittir. Avrupa'da 
çok önceden resmi olmayan bir biçimde Kent yöı:ıeticilerinin yanında danış
ma kurulları vardır. (15) 

Modern anlamda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Belediyelerin ku
rulması arzusu ve·kent hizmetlerinin gerçekleştirme görevinin bu örgütlere 
bırakılması eğilimi ancak Tanzimatdzleyen yıllarda yoğunluk kazanmış ve 
Kırım savaşının ortaya çıkardığı bazı durumların da etkisiyle (1854-1856) 
yılları arasında ilk yasal girişimind~ bulunmuştur. Yasal olarak ilk Belediye
lerin kuruluşu 2 Zilhicce 1271yani16 AÖUSTOS 1854 tarihli resmi tebliği
le gerçekleştirilmiştir. (16) Adı geçen tebliğ ile ihtisab Nezareti· 
kaldırılmıştır ve yerine beledi fonksiyonları üstlenecek bir örgüt olan "İstan-
bul Şehremaneti" idaresi kurulmuştur. · 

. Bu düzenlemede Şehreinanetinin başında Padişah tarafından tayin edi
len Şehremini adı verilen bir Belediye Başkanı bulunuyordu. Yürütme orga
nı olan Şehreminin yanında yine atamayla gelen 12 Üyeden oluşan ve 
İstanbul'da oturan her sınıf teba-i Osmaniden ve esnafın muteber ve müte
medi arasından seçilen "Şehir Meclisi" vardı. 

İstanbul dışında da belediye idaresinin kurulması, 1284 (1868) yılında çı
kartılan bir Talimat ile mümkün olmuştur. 

1292 (1876) tarihl~ Teşkilatı Esa.siye Kanunu (Anayasa)'nın 112. madde
si gerek Dersaadet'te (İstanbul'da) ve gerekse -taşrada (İstanbul dışında) 
kurulacak Belediyeler~n seçimle işbaşına gelecek meclislerce yönetilmesini, 
kuruluş ve görevleriyle üyelerinin seçim usulünün özel kanunla belirlenme
sini öngörmekteydi. Şurayı Devlet, (Danıştay) Anayasasının söz konusu bü
kümü gereğince "Dersaadet Belediye Kanunu" ile taşra için hazırlanan 
"Vilayet Belediye Kanunu adı altında iki adet kanun hazırlanmıştır. 

· (14) KAHRAMANI ve ERDUMLU G. Belediye Gelirleri ve Harcamalar Araştırması, 

Ankara, 1986. S.12 

(15) TEKELİ ve ORTAYLI I, Türkiye'de Belediyeciliğin evrimi, Ankara, 1978. S.4 

(16) NADAROÖLU Halil, a.g.e. S.295 
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Vilayet Belediye kanunu ile Dersaadet Belediye kanununda çeşitli tarih
lerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu sistem, bug~n de yürürlükte bu
lunan 1930'da yürürlüğe giren 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun çıkartılışına 
kadar devam etmektedir.· 

6KASIM1983 genel seçimlerinden sonraki dönemde, 24 MART 1984 
tarihinde mahalli idarelerin organlarının seçimleri yapılmış ve Belediyeler 
yeniden 1580 sayılı Kanun'un hükümlerine göre yönetilmeye başlanmıştır. 
23 MART 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Büyük Şehir Belediye'
lerinin Yönetim hakkındaki Kanun Hükmünde kararname'nin 1. maddesi; 
Bu kanunun amacı; Büyük Şehir Belediye'lerinin yönetiminin hukuki statü
sünü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağ
lamaktır demektir. Kanunun kapsamını belirleyen 2. maddesi; Bu kanun 
Büyük Şehir Belediye'Ied ile İlçe Belediye' !erinin kuruluş, görev ve yetkile
rine, merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile münasebetlerine dair esas 
ve usulleri kapsar demektedir. 

Yukarıda verilen her iki maddenin incelenmesinde de görüleceği gibi; 
söz konusu kanun maddelerine göre yeni bir uygulama başlamış bulunmak
tadır. Bu uygulama ile; Büyük Şehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi gibi iki 
kavram Türk Belediye'cilik tarihine girmiştir. 

c. BELEDİYELERİN"SAYISAL GELİŞİMİ 

Belediye Sayılarının yıllara göre gelişimi; ülkede şehirleşme olgusunu ve 
aynı zamanda o yöredeki nüfus artışını göstermektedir. Belediye örgütünün 
kurulmasından sonra, yöre bir şehirleşme hareketine başlamış ve mevcut 
yasaya göre öngörülen en az nüfus miktarına ulaşmış demektir. Bu nedenle, 
söz konusu oluşumların Ekonomik Sosyal ve Kültürel maliyetlerinde bir ar
tı§ söz konusu olacaktır. 

Türkiye'de.1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 4.5.1960 gün ve 7469 sayılı 
kanunla değiştirilen 7. madde_sinde yer alan maddeleri yerine getirmek ko
şuluyla; Nüfusu 2000'i aşan yerleşim yöresinde Belediye yönetimi kurulabil
mektedir. Ancak İl ve İlçe ·merkezlerinde nüfus barajı aranmamaktadır.' 

Belediyelerin Cumhuriyet dönemine ilişkin sayısal gelişmesi aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

(17) D.P.T. ve D.İ.E. Yayınları. 
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TABLO 

TÜRKİYE'DE BELEDİYELERİN SAYISAL GELİŞİMİ 

YILLAR BELEDİYE SAYISI ARTIŞ VE ANALİZ ORANLARI % 
. 1923 423 

1930 492 16.31 

1935 505 2.64 

1940 549 8.71 

1945 583 6.19 

1950 623 7.72 

1955 809 28.82 

1960 946 16.93 

1965 1062 12.36 

1970 1303 22.69 

1975 1654 26.94 

1980 1727' 4.41 

1981 1790 3.65 

1985 1842 2.88 

1988 1910 3.69 

1989 1984 3.87 

1991 2061 4.00 

1992 2378 15.38 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı .üzere (1923-1930) döneminde Be-·. 
lediye sayısındaki artış oranı önemli ölçüde sayılmaktadır. '1930 yılından 
sonra 1955 yılına kadar artış oranlarında dalgalanma gözlenmektedir. 1955 
yılma ilişkin artış oranı tüm Cumhuriyet döneminden en yüksek ~eğerine 
sahiptir. 1965 yılına kadar yeni bir dalgalanmanın· gözlenmekte olmasına 
karşın artı§ oranı yüksektir. 1975 yılına kadar Belediye sayılarında yüksek o
ranlı artı sürekliliğini devam ettirmiştir. 1975 yılından 1989 yıhna değin artış 
oranında azalma gözlenmiştir. 1985 yılında Belediye sayısının. artışında o
ransal olarak çok şiddetli bir azalma gözlenmiştir. 
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D. BELEDİYELERİN NÜFUS SAYISINA GÖRE DAGILIMI 

Türkiye'de 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre kurulmu§ Belediye Ör-
gütlerinin nüfus miktarına göre dağılımı §öyledir; · · 

NÜFUS GRUPLARI . BELEDİYE SAYISI ORANI% 

2000'den az 148 8 

2001 - 3000 476 26 

3001 - 5000 482 28,1 

5001 - 10000 316 18 

10001 - 20000 .189 10 

20001 - 50000 110 6 

50001 - 100000 44 2 

100001'den yukarı 35 1,9 

Yukarıda görülen dağılımdan da anla§ılacağı gibi, nüfusu (2000-5000) a- · 
rasında olan Belediye sayısı, toplam belediye miktarının % 61'ne ula§mak
tadır. Nüfusu (5001-20000) arasında % 28'ni te§kil etmekte ve ikinci sırada 
yer almaktadır. Nüfusu (20001-100000) arasında deği§en yerle§im bölgele
rindeki Belediyelerin sayısı% 8 oranı ile 3'cü sırada yer almaktadır. Son o
larak, Nüfusu 10000,1' den Büyük Şehir Belediyelerimizin oranı% 2 olup en 
dü§ük orana sahiptir. 

Son olarak, Türkiye'de Yerinden Yönetim birimi olan ve yöre halkıyla 
doğrudan ili§kisi olan Belediyeler toplumumuz tarafından fazlaca benim
senmemi§ bir kurum olma özelliğini ta§ımaktadır. 

Burada, göze çarpan önemli bir husus,· nüfus miktarı az olan yerle§im 
yörelerinde Belediy~ örgütüne sahip olma arzusunun çok belirgin olmasıdır. 
(18) 

(18) YAŞAYAN Sabri, Belediyelerimiz, TBD, S.129 
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E. BELEDİYELERİN ÖRGÜT YAPISI VE ORGANLARI 

Bir yerel yönetim örgü~ü olan Belediyeler yöre halkına Hizmet etmek i
çin ortaya çıkmı§lardır. Belediyelerin örgüt yapısını 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu belirlemektedir. Ancak söz konusu kanun örgüt yapısının genel e
saslarını belirlemektedir. Zira, her Belediye'nin kendine özgü özelliği ve i§ 
yapma olanağı vardır. Bu bakımdan, örgüt şeması her belediye için kimi 
farklılıklar gösterilebilir. Belediyelerin hizmet birimleri ~rttıkça örgüt yapı
larının dalları artmakta ve hizmet birimleri azaldıkça dallarının sayısı azal
maktadır. 
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KÜCÜK BiR BELEDİYENİN ÖRGÜT YAPISI 

BELEDi YE 
MECLİSİ 

YAZl..ISLERİ. HESAP İŞLE 
MUDURLUGU RI MD. 

BELEDiYE 
BASK ANI 
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ZASITA . 
AMiRLi 1 

BELEDİYE 
ENCÜMENİ 

ITFAIY.E. 
AMIRLIGI 

TEMiZLiK 
AMİRLİ . 



BELEDİYE 
MECLİSİ 

BAS KAN 
YARDIMCISI 

BELEDİYE 
SUBE MD. 

F~N .1.S LE;.RJ .. 
MUDURLUGU 

PLANLAMA 
MÜDÜRLÜGÜ 

PARKveB 
C!:LER MD. 

~Tl~ALMA. 
MUDURLUGU 

MAK. IKMALve 
·'.:;N~R!M ~O. 

ısu JSLETME-., 
LERI MO, 

BÜYÜK BİR BELEDiYENiN ÖRGÜT YAPISI 

ı--------ı BELEDiYE 
BASK ANI 

ı--------+BELl;.DİYE. 
ENCUMENI 

BASIN YAYIN VE 
HALKLA ill KİLER 

UZMAN 

BASK AN 
YAR.DIMCISI 

BELEDiYE 
SUBE MD. 

SAGLIK 
İSLERi MD. 

HARiTA 
MÜDÜ RLÜG!J 

MAKINA ELEK. 
ve SANAYİ fc: \..1 

İD4RJ. 15.l.-~R. 
MUDURLUGU 

MEZBAHALAR 
,..i. !"'\ •• p! !··;::·, 

ULASl M I;iLET. 
MÜ DÜ Rt..ÜSÜ 

ı----i ÖZEL KALEM 

ı----i TE.FTiS KU.RULU 
MUDURLUGU 

BASK AN 
YARDIMCISI 

BELEDiYE 
UBE MD. 

VETERiNER 
İSLERİ MD. 

ZABITA 
MÜDÜRLÜ GÜ 

iKTİSAT 
MÜDÜRLÜGÜ 

HALLER 
MÜDÜRL'JG:J 

ÖLCU AYAR 
ÜDCRL:JC-Cı 
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BAS KAN 
YARDIMCISI 

YAZI iSLERi 
ve KARARLAR 

PE;RS.ON!;L .. 
MUDURLUGU 

iTFAiYE 
MÜOÜRLÜC-ıÜ 

EGITIM ve 
KÜLTÜR MD. 

MLAK-ISTİM 
MÜDÜRLÜGÜ 

SiLGi ISLEM 
MÜ!JÜRLÜGÜ 

BASK AN 
YARDIMCISI 

Hl; S~P 1$.LE.Rl 
MUDURLUGU 

.İ.MAR .. _ .. 
MUDURLUGU 

TEMiZLiK . 
İSLERİ MD. 

GELİRLER 
MÜDÜRLÜGÜ 

ÇEVRE SORU 
LARI MD. 

.=vLENDiRM~ 
M··oÜRLÜGÜ 



Yukarıda verilen iki tür belediyeye ilişkin örgüt yapılarından bir tanesi; 
küçük bir Belediye'ye ait örgüt y~pısıdır. Diğeri ise büyük bir Belediye'ye a
it örgüt yapılarından da görüleceği üzere; örgüt yapıları tavandan başlamak 
üzere karar ve yürütme hakkının kullanılma derecesine göre genişleyerek 
tabına doğı:u yaygın bir dağılma görünümü arz etmektedir. 

· Belediyelerin genel karar ve yürütme organlarına gelince; Burada Bele
diye'lerin bütçe ve işlevleri açısından birbirleri arasında bir fark yoktur. Di: 
ğer bir değişle; her Belediye türünde; 

-BELEDİYE MECLİSİ 

- BELEDİYE ENCÜMENİ 

- BELEDİYE BAŞKANI 

gibi Belediyelerin genel karar ve yürütme organları vardır. Söz konusu 
organların açıklanması özlü bir şekilde aşağıda verilmiştir. 

1. BELEDİYE :MECLİSİ 

Belediye Meclisi, Belediye tüzel kişiliğinin parlamentosudur. Bu neden
le, söz konusu. meclis, belde yönetiminin en yüksek ve kontrol organıdır. 
Belediye Meclisi belde halkının temsil edildiği en üst organdır. 

Belediye Meclisi olağan ve olağanüstü olmak üzere i~i tür toplantı yap
makta ve söz konusu toplantılarda; yalnızca uygulanması zorunlu kararları 
değil fakat, kimi zaman da danışman niteliğinde kararları da µlan bir ku
rumdur. Belediye meclislerinin çok az sayıdaki kanunlarda belirtilen karar
larının; Vali, Danıştay, Bakanlar Kurulu veya ilgili Bakanlıklarca 
onaylanması söz konusudur. 

2. BELEDİYE ENCÜJ'v!ENi 

Belediye Encüm~ni, Belediye Meclisi gibi karar organıdır. 1580 sayılf 
Belediye Kanunu'nun 77. maddesine göre teşekkül eden Belediye Encüme
ni, bu madde de sayılan daire baş amirleri ve Belediye Meclisinden seçilen 
üyelerden oluşan ve yine 1580 sayılı yasanın 83. maddesine göre görev ya
pan, Belediye örgütünün önemli bir organıdır. 
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Belediye Encümeni, Belediye Meclisine nazaran daha sürekli çalı§an bir 
organdır. Belediye Encümeni, Belediye Ba§kanı'nın veya onun tayin edece-. 
ği Ba§kan Yardımcısı veya Encümen Üyesinin Ba§kanlığında toplanır. En
cümenin aldığı kararlar Belediye Ba§kanı tarafından uygulanır. Ancak, 

'·Belediye Ba§kanı'nın kararlara itiraz hakkı vardır. 

3. BELEDİYE BAŞKANI 

Belediye Ba'§kanı hem Belediye Meclisi ve hem de Belediye Encümeni' -
n'in tabii ba§kanı olup, Belediye tüzel ki§iliğini temsil eden gerçek tek ki§i
dir. Belediye Ba§kanlığı hem karar verell' ve hemde kararı uygulayan bir 
müessesedir. 

Belediye Ba§kanının seçimine ili§kin yürürlükte olan mevzuata göre; 
Belediye Ba§kanı seçimle i§ ba§ına gelmektedir Ancak, çok istisnai da olsa, 
Belediye Kanunu'nun 94. maddesine göre atanm, suretiyle "Mansup Beledi
ye Ba§kanı" tesbit etmek mümkündür. 

Belediye Ba§kanı'nın seçilmy özellikleri, görevli, meclis veya encümen 
kararlarına itiraz gibi hususlar, kanunda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmi§-
tir. · · 
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·ili. BELEDİYELERİN MALİ YAPISI 

A. BELEDİYE GELİRLERİ· 

Yerinden Yönetim Birimi ve dolayısıyla tüzel ki§iliğine sahip olan Bele
diye' lerin kendilerine özgü giderleri ve giderlerini kar§ılayacak gelirleri 
vardır. Gelir ve giderlerini içeren her Belediye'nin yapısına göre de bir büt
çesi bulunmaktadır~ 

Ülkemizde Belediye'lerin maH yapılan son zamanlara değin düzensiz 
bii durum arz etmekteydi. 1981 yılına kadar esas olarak Belediye gelirlerini 
§U iki Kanun düzenlemektedir. Bunlar; 

. - 1930 yılında yürürlüğe konan 1580 sayılı "Belediye Kanunu", 

- 1948 yılında .yürürlüğe konan 523 sayılı 11Beİediye Gelirleri Kanunu", 

Yukarıda verilen Kanun'lardan "Belediye Kanunu'"na göre Belediye'ler 
on be§ tür gelir elde etmekteydi. Diğer taraftan, Belediye Gelirleri Kanunu' -
na göre ise, Belediye'ler kırkdört çe§it gelire sahip bulunuyordu. Bu· gelir 

· türlerine ek olarak diğer Kanunlar'daki hükümlere göre Devlet Gelirlerin' -
den aldıkları payları ile diğer kesim, harç, ücret, §erefiye v.b~' isimler altında 
tahsil ettikleri gelir sayısı seks.ene yaklaşıyordu. · 

Belediyelerin gittikçe artan hizmet ve hacmi kaf§ısında, tür açısından 
çok fazla sayıda olmasına kar§ın hasılat bakımından dü§ük olan gelirleri ye
tersiz. kalmı§tır. Bu durum. Belediyeler'in genel bütçe kaynaklarından sü
rekli oiarak artan aktarma talebini körüklemiştir. 

12 Eylül 1980 yılında i§ba§ına gelen Askeri Yö~etim 2380 sayılı ve sonra 
da 5237 sayılı kanun yerine konulan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu i
·1e Belediye'lere gelir sağlama açısından kolaylıklar sağlanmı§tır. Diğel". ta
raftan 2380 sayılı Devlet tarafından tahsil edilen Genel Bütçe Vergi 
gelirlerinden Belediye'lere pay verilmesini öngören kanunla, Belediye'lere 
ma~di yönden önemH düzenleme getirilmiştir. Ayrıca; 3239 sayılı kanunla 
da. Emlak Vergilerinin· tahakkuk. ve tahsil yetkisi ve kullanma· hakkı 
1.1.1986 tarihinden itibaren Belediyelere bırakılarak, Belediyelere maddi 
yeni bir imkan kazar~dırılmı§tır. (19) · · 

(19) NADAROÖbU Halil, a.g.e. S.321 

-·22:.. 



Belediye gelirlerinin mevcut yasalarda yer alan türlerine göre ayrımını 
özet olarak şöylece sıralayabiliriz. Aşağıda verdiğimiz gelir. türleri kuşkusuz 
her Belediye için geçerli değildir. · 

- Genel Bütçe Gelirlerinden Pay, 

- İmar Mevzuatına göre alınan vergi ve harçlar, 

- İH'in ve Reklam Vergisi, 

- Eğlence Vergisi. 

- Akaryakıt Tüketim Vergisi, 

- Haberleşme Vergisi, 

- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 

- Yangıri Sigortası Vergisi, 

- İşgal Harcı, 

- Ölçü-Tartı Aletleri Muayene Harcı, 

- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, 

- Hayvan Kesiri1i ve Muayene ve Denetleme Harcı, 

- Kaynak Suları Harcı, 

- Kayıt ve Suret Harçları, 

- İşyeri Açma İZni Harcı, 

- Sağlık Belgesi Harcı, 

- Emlak Vergisi, 

- Fonlar, 

- Yardımlar, 

- İtfaiye Denetleme Harcı, 

- Harcamalara Katılma Payı Gelirleri, 

- Kira Gelirleri, 

- Çeşitli Gelirler-Hibeler. 
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BELEDİYELERCE YÖNETİLEN KURUMLAR, TEŞEBBÜSLERİN . . . . 

İŞLETME KARLARI 

· - B~sımeyleri 

- Mezarlıklar 

. - Özel Parklar 

- Tanzim Satışları 

- Fidanlıklar 

- Çöp İmha Tesisleri 

- Anıtlar ve Müzeler 

- Otoparklar 

- Su İşletmesi 

- Otobüs İşletmesi 

- Havagazı İşlet~esi 

- Mezbaha İşletmesi 

- Sinema İşletmesi 

- Tiyatro Sergi ve Panayır İşletmesi 

- Et Taşıma İşletmesi 

- Yükleme ve Bo§altma İ§letmesi 

- Tünel ve Metro İ§letmesi 

- Sağlık Kurumları İşletmesi 
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B. BELEDİYE HARCAMALARI 

Belediye Harcamalarının Adedi ve Hacmi her Belediye için geçerli ola
bilecek bir gider bütçesinin ortaya konulması mümkün değildir. 

Belediye Harcama)arını Cari Harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye 
Teşkili ve Transfer harcamaları şeklinde toplamak mümkündür, Ana başlık 
altın.da yer alan.harcama türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

·cARİ HARCAMALAR 

- Ödenekler 

- Personel Giderleri 

- Yönetim Giderleri 

- Hizmet Giderleri 

- Çeşitli Giderler 

YATIRIM HARCAMALARI 

- Etüd ve Proje Giderleri 

- Yapı, Tesis ve Büyük Onarım Giderleri . 

- Makina Teçhizat ve Taşıt Alım ve. Onarım Giderleri 

SERMA YE TEŞidLi VE TRANSFER HARCAMALARI 

- Kurumlara Katılma Payları ve Sermaye Teşkili 

- Kurumlaştırma ve Taşınmaz Mallar Satınalması 

- İktisadi Transferler 

- Sosyal Transferler 

- Borç Ödemeleri 
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C. BELEDİYE BÜTÇELERİ 

Birbir.inden farklı özelliklere sahip ve ayrı birer ki§iliği olan Belediye'le
rin, bütçeleri de farklıdır. Söz konusu Belediyelerfrı bütçeleri; Belde nüfu
suna gelir ve harcama türlerine göre farklılıklar gösterir. Bilindiği gibi, 
genel bütçe hukuksal asıdan bir kanundur. Buna kar§ın, Belediye bütçeleri 
birer kararnamedir. Söz konusu kararname; Belediye'lere, gelir derlenme
sine ve harcamaların yapılmasına izin vermektedir. 

Belediyelerin bütçesi, öncelikle daire müdürleri tarafından yapılan tek
.lifler de dikkate alınarak Belediye Muhasebe İ§lerini yürüten birim tarafın
dan hazırlanan ve Belediye. Ba§kanı tarafından tetkik edilerek, kendi 
teklifleri ile birlikte Belediye Encümenine sunulur. Belediye Encümeni ta
rafından incelenen bütçe taslağı, encümenin tahmin ve tesbitlerinden sonra 
Belediye Ba§kanı tarafından Belediye Meclisine havale edilir. Belediye 
Meclisi sözkonusu Bütçe' yi inceleyerek kanuni süresi içerisinde görü§ür ve 
usulüne göre onaylayarak kabul eder. 

Belediye Meclisi tarafından kabul edilen bütçe beleqiyeler üzerinde "İ
dari Vesayet Makamı" olan mahallin'in yüksek mülkiye Amirinin tasdiki ile 
kesinle§erek yürürlüğe girer. (20) 

Belediye Meclislerince kabul edilen bütçelerin uygulanması ve uygula
ma safhasından sonraki i§lemlerin denetimi, yönetsel ve yargısal olmak üze
re iki türlü olmaktadır. Yönetsel denetim Belediye örgütlerince (Belediye 
Meclisi ve Belediye Encümeni) ve Belediye örgütleri dı§ında da mülki A
mir, Mülkiye ve Maliye müfetti§leri tarafından yapılmaktadır. Yargısal de
netim ise esas olarak "Sayı§tay" tarafından yapılmaktadır. 

(20) Belediyeler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği Madde 35. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 



1. ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ 

A. GİRİŞ 

Gözlem sonuçlarının yıl, ay, gün vb. gibi zaman vasfının §ıklarına göre 
düzenlenmesi ile elde edilen serilere zaman serileri denir. Belli zaman ara
lıkları ile gözlenen ve kaydedilen istatistik veriler çe§itli konularla ilgili za
man verilerini olu§tururlar. Yıllar itibarı ile ihracat, ithalat, milli gelir, 
üretim, bir firmanın satı§ları, karları, reklam harcamaları, günlük satı§ mik
tarları, günlük ortalama sıcaklık.dereceleri vb. serilerin hepsi birer zaman 
serisi örneğidir. Zaman serileri hemen her alanda kullanılmakla birlikte ö
zellikle iktisadi ve i§letmecilik alanlarında zaman serilerinin önemi daha 

. fazladır. Bunun nedeni ise önceki dönemlere ait gözlem değerlerinden ya
rarlanarak bu değerlerin genel bir eğilimini belirleyip, gelecekteki değerle
rin ne olacağını tahmin etmekten kaynaklanmaktadır. 

Zaman serilerinin analizinde, serideki ·değerlerin deği§iminin zamana 
bağlı olarak deği§tiği kabul edilmekte ve zaman, serideki değerleri etkile
yen bir faktör olarak ele alınmaktadır. Gerçekte ise her zaman seri~ini sa
dece zamanın bir fonksiyonu olarak dü§ünmek yanıltıcı olur. (1) 

Örneğin bir firmanın satı§larının sadece zamana bağlı olarak deği§tiği 
söylenemez. Çünkü satışları zamanın yanında etkileyen reklamlar, fiyatlçır,· . 
rakip mallar vb. gibi daha birçok faktörler vardır. · 

(1) K:ÖKSAL, Bilge ALOBA, İstatistik Analiz Metodları, Çağlayan kitabevi, 2. Baskı, İs
tanbul, 1980. S.340 
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B. ZAMAN SERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Zarpan serilerini etkileyen çe§itli faktörler vardır. 

Bunlar;· 

-Trend (T) 
- Konjonktür hareketleri (K) 
- Mevsimlik harekeiıer (M) 
- Geçici ye Arızi hareketlerdir (G) 

zaman serileri (Y) biı dört faktörün bile§iminden meydana gelir. Burada iki 
tür modelden söz edilebilir. Çarpım modeli ve toplam modeli (2). 

Çarpım modeli zaman serisi dört faktörün çarpımından olu§ur. 

Y=TxKxMxG .. 

Çarpım modelinde trend (T) mutlak, diğer faktörler ise nisbi (Oransal) 
değer olarak yer alırlar. Yani trend seriyi etkileyen ana faktördür, diğer 
faktörler trendin birer fonksiyonudurlar. 

Toplam modelin de ise zaman serisi bütün faktörlerin .ayrı ayrı etkileri
nin toplamıncfan. meydana gelir. 

Y=T+K-i-M+G 

İktisadi olayların yapısına daha uygun olan model çarpım modeli oldu
ğundan, zaman serilerinin analizinde çoğunlukla trend analizi ön planda tu
tulur. 

Trend analizine geçmeden önce zaman serilerini etkileyen faktörleri kı
saca açıklamak yararlı olacaktır.(3) 

(2) İDİL, Orhan, Yönetimde İstatistik, İşletme İktisadi Ens. Yayın N0:41, İstanbul, 1979, 
S.86 Vuran, Ateş, İstatistik III, Metter Matbaası, İstanbul, 1981, S.228-229 

(3) DANIEL, Wayne W,; TERRELL, James C., Business Statistics, Houghton Mifflin 
Company, Bostan, 1986, S.595. · 
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1. TREND 

· Zaman Serilerinin uzun dönemdeki eğilimine trend adı verilir. Trend 
yön ve şiddet bakımından farklı şekillerde olabilir. Seriler yön bakımından · 
artan veya azalan bir trende sahip olabilecekleri gibi şiddet bakımından da 
doğrusal veya eğrisel bir trende sahip olabilirler. 

2. KONJONKTÜR HAREKETLERİ (DALGALANMALARI) 

Dünya ve ülke ekonomisinde meydana gelen değişimlerin zaman serile
rinide etkileyecekleri muhakkaktır. Bu nedenle zaman serilerinde belli bir 
dönemde artışlar olmakta, daha sonra ise düşmeler baş göstermekte ve tek- . 
rar artış ve azalışlarla bu süreç devam etmektedir. Sınırları kesin belli olma
makla birlikte her 3-5 yılda bir meydana gelen bu dalgalanmalara konjoktür 
dalgalanmaları adı verilmektedir. ( 4) · 

3. Jl.1EVSİMLİK HAREKETLER (DALGALANMALAR) 

Zaman serilerinde mevsimlerin etkisi ile meydana gelen ve }.<esin olarak 
her 12 ayda bir tekrar eden dalgalanmalara mevsimlik dalgalanmalar adı 
verilmektedir. Jyleşrubat satışlarının yaz aylarında artması, inşaat yapımları
nın kış aylarında azalması, yolcu sayısının bayramlarda artması vb. olaylar 
mevsimlik dalgalanmalara birer örnektir. (5) 

4. GEÇİCİ VE ARİZI HAREKETLER (DALGALANMALAR) 

Zaman serilerini etkileyen faktörler içinde dalgalanma boyu en kısa o
lan bu dalgalanmalar, sel, deprem, yangın gibi tabii afetler, savaş, seçim, 
grev vb. nedenlerle ortaya çıkarlar ve zaman serilerini etkilerler~ Bu hare
ketlerin ne zainan ve ne şiddetle meydana gelecekleri önceden bilinmedi
ğinden, bunların zaman serileri üzerindeki etkilerini tahmin etmekte kolay 
değildir. 

( 4) DANNİEL; TERRELL, a.g.e, S.594-595 
r 

(5) GÜRTAN Kenan,. İstatistik ve Araştırma Metodlcri, İ.Ü. Yayın N0:96, İstanbul, 
1979, S.423-426 
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Zaman serilerini etkileyen en önemli faktör olan trendin, belirlenmesin
de kullanılan ba§lıca yöntemler §Unlardır. (6) 

- Grafik Yöntemi 

- Yarı Ortalamalar Yöntemi 

- Hareketli Ortalamalar Yöntemi 

- En Küçük Kareler Yöntemi 

Bu yöntemlerden ilk ikisi trendi ortalamalar yolu ile belirlemekte, n:iata
matiksel bir fonksiyon tipine dayanmaktadırlar. En küçük kareler yönetimi 
ise trendi matamatiksel bir fonksiyonla. belirlemekte, bu nedenlede diğeı; 
yöntemlerden daha güvenilir ve daha çok uygulanmakta olan bir yöntemdir. 

C. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ 

Bu yöntem uygulamada çok fazla çe§itli modeller için kullanılan bir yön
temdir. Bu yöntemin temel ilkesini §öylece açıklama~ olasıdır. Trend doğru
su dağılma diyagramının öyle bir yerinde olmalıdır ki, gözlenen değerlerin 
bu doğrudan olan uzaklıklarının karelerinin toplamı, ba§ka herhangi bir ko
numdan elde edilen kareler toplamından daha küçük olsun. Diğer bir deyi§
le trend doğrusunu sayısız §ekilllerde noktalar. dağılmasına yede§tirmek 
mümkündür. Ancak, bu sayısız konumlardan bir tanesi, kendisinden olan u
zaklıkların kareleri toplamını, diğer herhangi bir konum durumundakinden 
daha küçük yapmaktadır. İ§te E.K.K.Y. bu doğrunun bulünmasını, bunu bu
labilmek içinde (a) ve (b) değerlerinin normal denkfomler ile hesaplanma-· 
sını öngörür, E.K.K. Y .'nin formülünü a§ağıdaki biçimde yazmak 
mümkündür. Yi gözlem değerlerini, Y'i tahmin (teorik) değerlerini göster
mek ko§ulu ile, 

(Y11-Y1)2 + (Y2 - Y2)2 + (Y3 - Y3)2 + .. + (y -y)2 = min 
n n 

n 
Daha özet bir şekilde yukarıda ifade, 2 (Yi-Yi)2 = min, 

i=l 
şeklinde yazılabilir. Görüldüğü gibi gözlenen ve tahmini değerler arasındaki· . 
farkların karesi minimum bir değerdir. 

(6) BAÖIRK.AN Şemsettin, İstatistiksel Analiz, İstanbul, 1982, S.202 



. Bu durumu bir §ekil yardımı ile §öyle gösterebiliriz. 

y 

1 
1 
1 x 

Y2 

ZAMAN (X) 

Trend farklı matamatiksel fonksiyon tiplerinden biri ile ifade edilebilir. 
Eğer bu yukarıdaki §ekilde görüldüğü gibi bir doğru §eklinde olursa, doğru
sal Trend denklemi söz konusu olacaktır. Bir doğru denkleminin genel ifa
desi, 

Y = a + bx §eklinde yazılabilir. 

Bu denklemdeki a ve b katsayılarının bulunması için normal denklemler 
adı verilen denklem çiftlerine ihtiyaç vardır; Normal denklemlerde §U §ekil
de elde edilebilir.( 4) 

. ' 2 . 
S=:?:(Yi-Yi) =mm 

yl' leriİı elde edilmesinde kullanılan tahmin denklemi yerine konursa, 

S= 2 (Yi-a-bx)2 = min, . 

elde edilir. Bu denklemlerin a ve b'ye göre ayrı ayn kısmi türevleri alınıp, 
denklemler sıfıra e§itlenirse, 

Bu denklemdeki a ve b katsayılarının bulunması için normal denklemler 
adı verilen denklem çiftlerine ihtiyaç vardır. Normal denklemlerde ·§u §ekil
de elde edile.bilir.(7) · 

(7) ROS Sheldon M., İntroduction To Probability And Stntistids Far Enginecrs And Sci
. entists, John Wileyand Sons ine, Singapore, 1987, S.247 
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S= 2 (Yi - Y)2 = min, 
elde e~ilir. Bu denklemin a ve b'ye ·göre ayrı ayrı kısmi türevleri alınıp, 
denklemler sıfıra eşitlenirse, 

dS 
----- = 2 2 (Yi-a-bx).(-1)=0 
da 

dS 
----- = 2 2 (Yi-a-bx).(-x)=O 
db 

bulunur. Parantez içindeki değerlerin çarpımı ile formüller, 

2 (-Yi+a+ôx~ =O 
2 (-YiXi+bx) =O 

şeklini alır. Denklemlerin düzenlenmesi ile normal denklemler şu şekilde 
elde edilir. 

2Yi = na+b Xi 
2 XiYi = aXi+b Xi2 

Bu denklem çiftinin birlikte çözümü ile a ve·b katsayılarının Sayısal de
ğerleri bulunmuş olur. 

Ayrıca X'ler toplamları sıfır olacak şekilde (Xi=O) düzenlenirse, yukarı
daki formüller, 

2 Yi=na 
2 XiYi=b Xi2 

§eklinde dönüşeceklerinden, katsayılar, 

2Yi 
a = ------------

2 n 
ve 

2 XiYi 
b = ------------

2 Xi2 

formülleri ile bulunacaktır. (8) 

(8) İDİL, a.g.c. S.99 
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. . .. .. .. . .. 
UÇUNCU BOLUM 

UYGULAMA 



1. GİRİŞ 

Uygulama bölümü olarak belirttiğjmiz üçüncü bölümde; örnek oiarak 
seçtiğimiz Silivri ve BÜyükçekmece Belediye'lerinin ana gider kalemleri .da
ha önce açıkladığımız uygulamada çok yaygın bir biçimde kullanılan istatis
tiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. 

A. TREND ANALİZİ 

Trend analizi yönteminde her iki Belediye bütçeleri sırasıyla incelene-. 
cektir. Söz konusu sırada ilk olarak Silivri İlçesi Belediye Bütçesi ":ve daha 
sonra Bilyükçekmece İlçesi Belediyesi'nin bütçesi incelenecektir. 

1. SİLİVRİ BELEDİYESİ 

a. Giriş 

Silivri Belediyesi'nin gider kalemleri ile ilgili 10 yıllık veri aşağıdaki tab
loda görülmektedir. 
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İNDEKSLER 

1. GİRİŞ 

Olayların karşılaştırılması ve çeşitli özelliklerinin belirlenmesinde sayı
sal değerler yeterli olmayabilir. Bunun için oranlar hesaplanmaktadır. 

İstatistik oranların bir türü olan İ.ndeksler sayısal değerlerin birbirlerine 
oranlanması ile elde edilirler. 

Bir olaya ait bir veya birden fazla değişkenin, farklı yerlerdeki veya za
man içindeki oransal değişimi belirlemek amacı ile hesaplanan sayılar, İn
deksler olarak tanımlanır. 

İndeksler, fiyat, üretim, yatırım, ücret, satış değişmelerinin belirlenmesi 
gibi farklı olaylar için kullanılabilir. 

. . . 
Bir olayın zaman birimlerine göre değişimini belirlemek amacı ile za..: 

· man serilerinden hesaplanan İndekslere "zaman İndeksleri" denilir. Zaman 
birimleri ay, mevsim, yıl gibi farklı olabilir. 

Zaman İndeksleri'nin hesaplanmasında, herhangi bir zaman birimine ait· 
İndeksin hesaplanması için, z~man serisinin herhangi bir zaman biriminin 
değeri temel alinarak, diğerleri bu değere ~ranlanabileceği gibi, her zaman 
biriminin değeri bir önceki zaman biriminin değerine de oranlanabilir. Bu
na dayanarak zaman İndeksleri'ni hesaplama yollarına göre "Sabit Esaslı" · 
ve "Değişken Esaslı" olarak ikiye ayırabiliriz. 

il. SABİT ESASLI İNDEKSLER 

Zaman İndekslerinde hesaplanacak zaman birimleri devre olarak adlan
dırılır. Belirli bir devrenin değerini· temel alıp, diğer devrelerdeki oransal 
değişmeleri bu değere göre belirlemek için hesaplayacağımız indekslere 
"Sabit Esaslı İndeksler" denir. (9) 

(9) BAÖIRKAN Şemsettin, istatistliğc giriş, İstanbul, 1987, S.162 
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Sabit Esaslı İndekslerde hesaplamaya temel alınan devre, "Temel Dev-
ıı· "E D " 1 . re veya sas evre o arak adlandırılır ve indeks olarak değeri sayının 

·kendisine oranlanması nedeni ile 100 olur. Diğer devre indeksleri ise, de
ğerlerinin esas devre değerine oranlanması ile bulunacak ve yorumlanırken 
esas devreye göre oransal artışlardan veya azalışlardan söz edilecektir. 

Sabit Esaslı İndeksler; 

Xi I; 
---------- = x100 

Xo 

formülü ile hesaplanır. (9) Burada; 

Xo= esas devre Xi= diğer değerler. 

ili. DEGİŞl<EN ESASLI İNDEKSLER 

Zaman İndekslerinde, inde~si hesaplanacak devre değerinin bir önceki 
devre değerine onarılması ile hesaplanacak indeksler "Değişken Esaslı" in-
dekslerdir" · 

Değişken esaslı indekslerdeki esas devre; değişken esaslı indekslerde in
deksi hesap~anacak her devre için değişecektir ve yorumlanırken her devre 
için değişecektir ve yorumlanırken her devre indeksinin bir önceki devreye 
göre oransal artışından veya azalışından söz edilecektir. Burada, indeksi he
saplanacak her devre için bir önceki devre 100 kabul edilmektedir. 

Değişken Esaslı İndeksler; 

Xi I; 
--------- = x 100 

Xi-1 

formülü ile hesaplanır. Burada; 

X; : incelenecek devre ve Xi.:.1= bir önceki devre değerleri olmaktadır. 
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. Silivri Belediyesi 

Harcamalar Tablosu 

Gider Artış Per. Yat. Trans. D.Cari 
Yıl Bütçesi Oranı .Hare. Payı Hare. Payı Hare. Payı Hare. Payı 

% % % % % 

1982 76 17 22.4 23 30.3 21 27.6 ıs· 19.7 

1983 80 5.3 28 35.0 18 22.5 15 18.8 19 23.8 

1984 128 60.0 38 29.7 35 27.3 20 15.6 35 27.3 

1985 306 139.1 75 24.5 30 9.8 44 14.4 157 51.3 

1986 692 93.5 . 119 20.1 48 8.1 60 10.1 365 61.7 

1987 1115 88.3 204 18.3 401 36.0 118 10.6 393 35.2 

1988 1581 41.8 307 19.4 447 28.3 268 17.0 559 35.4 

1989 2626 66.1 788 30.0 . 611 23.3 570 21.7 657 25.0 

1990 7098 .170.3 3353 47.2 824 11.6 215 3.0 2706 38.1 

1991 11210 57.9 5932. 52.9 1165 10.4 295 2.6 3818 34.1 

(l=Milyon T.L.) 

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, Silivri Belediyesi gider büt
çesi değerleri yıllar itibarıyla sürekli bir artı§ göstermektedir. Gider bütçesi 
artı§ oranlarına bakıldığında ise, bir önceki yıla göre en fazla artı§ oranı 
1985 yılında %139.1 ve 1990 yılında %170.3 oranında gerçekle§tiği görül-

. mektedir. Personel harcamaları ise 1982 yıiından itibaren toplam gider büt
çesi içinde %22.4' den 1991 yılında %52.9'a yükselmi§tir. Yatırım 
harcamalarına bakıldığında ise 1987 yılında toplam gider bütçesi içinde 
%36'lık en yüksek değerini aldığı ve bu yıldan itibaren toplam gider harca
maları içindeki payının gittikçe azaldığı görülmektedir. Buradan da Silivri 
Belediyesinin gider bütçesindeki artışları diğer harcamalarına kaydırdığı so-
nucuna varılabilir. · · 

Transfer harcamalarının toplam içindeki payı ise 1989 yılı hariç olmak 
üzere 1892 yılından itibaren sürekli bir azalı§ göstererek, 1990 ve 1991 yılla
rında %3'ler seviyesine düşmektedir. Diğer cari harcamaların toplam için
deki payı ise· 1982 yılından itibaren %19.7'den 1986'ya kadar %61'1ik .bir 
orana kadar yükselmekte ve bu yı,ldan itibaren 1991 yılına kadar %34;1'e 
düşmektedir. 
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. b. Talııninlerin Yapılması 

Yukarıdaki tabloda yer alan gider bütçesi ve ana kalemlerinin ayrı ayrı 
trendleri belirlenmiş ve gelecek üç yılın değerleri tahmin edilmiştir. Trend
lerin belirlenmesi amacı ile .iki ayn model denenmiş ve tahminin standart 
hataiarına göre en uygun materpatiksel model seçilmiştir. 

a. Gider Bütçesi 

Yapılan analiz sonucu parabolik model en uygun model olarak seçilmiş 
ve yukarıdaki gider bütçesi ile ilgili verilerden; 

2 x =o 
2 x2 = 330 
2 x3 =o 

2 y = 24812 
2 XY = 166170 

2 x2 Y == 1353428 
2 x4 = 19333 

1. model 

Y = 2481,2 + 503,545 (Xi) 
Sy = 2289,087 

2. model 

Y = 392,79 + 503,55 (Xi) + 63,29 (X2i) 
Sy = 1074,718 

değerleri hesaplandıktan sonra, trend modeli 2. modeI'olarak be:lirlenmiş
tir. Burada, sabit katsayının bir anlamı yoktur. Zamanın katsayısı ise beledi
ye giderlerinin artışını belirlemektedir. Bu model ile gelecek üç yılın 
değerleri; 

Y o2 = 13589,93 
Y o3 = 17634;95 
Y 0 4 = 22186,29 

olarak tahmin edilmiştir. 
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c. Diğer Cari Giderler 

Analize konu olaı:ı tabloda yer alan verilerden kurulan değişik modeller 
sonucu parabolik kalıp seçilerek aşağıdaki değerler hesaplanmıştır . 

'1 

2X =O 
2 x2 = 330 
~X3 = O 
2 x4 == 19338 

. 2Y = 8724 
2XY = 57380 

2 x2Y = 468500 

Bu değerlerden trend modeli; 

1. model 

Y = 872,4 + 173,879 (Xi) 
Sy = 819,286 

2. model 

Y = 166,9 + 173,88 (Xi) + 21,38 (X2i) 
Sy = 464,245 

olarak tahmin edilmiş ve parabolik model küçük standart hataya sahip ol
duğu için tercih edilmiştir. 

Diğer cari giderlerin gelecek üç yıl için tahmini değerleri şu şekilde bu
lunmuştur: 

Y o2 = .4666,56 
Y o3 = 6040,56 
Y 0 4 = 7585,60 

ve 3 yıl içinde harcamaların iki katına çıkacağı gözlenmektedir. 
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b. Personel Giderleri 

Yapılan analiz sonucu parabolik model en uygun mc;ıdel olarak seçilmiş · 
ve tablodaki personel giderleri ile ilgili verilerden; · 

~X =O 
~y = 10861 
~x2 = 330 
~x3 =o 

1. model 

~x4 = 19338 
~XY = 81041 
~ x2Y = 671949 

Y = 1086,1 + 245,579 (Xi) 
Sy = 1392,492 

· 2. model 

Y =-138,65 + 245,58 (Xi) + 37,11 (X2i) 
Sy·= 744,101 

olarak bulunmuştur. Parabolik model kullanıldığından dolayı personel gi
derlerinin senelik artışı sabit bir değer olmadığından zaman içinde büyüye
rek arttığı sqylenebilir. 

Bu model ile gelecek üç yılın tahmini personel giderleri; 

Y o2 = 7053,04 

Y 0 3 = 9325,48 

Y 0 4 = 11894,80 

olarak hesaplanmışlardır. 
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d. Yatınm Harcamalan 

Yapılan analiz sonucu parabolik model en uygun model olarak seçilmi§ 
ve tablodaki yatırım harcamaları ile ilgili verilerden; 

2X =O 2 y = 3602 

2 x 2 =·330 z XY = 20404 

2 x3 =o 2 x2Y = 158378 

~ x4 · = 19338 

tahmin değerleri hesaplanarak, trend ınodeli; 

1. model 

Y = 360;2·+ 61,830 (Xi) 

Sy = 164,464 

2. model 

Y = 205,86 + 61,83 (Xi) + 4,68 (X2i) 

· Sy = ~7,175• 

olarak bulunmu§tur. Parabolik modelin seçilmesinin sebebi tahminin stan
dart hatasının kurulan diğer modellere göre daha dü§ük çıkmasıdır. 

Bu.model ile gelecek üç yılın yatırım harcamaları; 

Y o2 = 1452.27 

Y 0 3 = 1800,57 

Y o4 = 2186,31 

olarak tahmin edilmi§tir. 
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e. Transfer Harcamaları 

Yapıl.an analiz sonucu·parabolik model en uygun model olarak seçilmiş 
ve tablodaki transfer harcamaları ile ilgili verilerden; 

2X =O 2Y = 1629 

2 x2 = 330 2 XY = 7346 

2 x2Y = 54602 

2 x4 = 19338 

tahmin değerleri hesaplanarak, trend modeli; 

1. model 

Y = 162,6 + 22,2.61 (Xi) 

Sy = 123,787 

2. rriodel 

Y = 158,91 + 22,26 (Xi) + 0,11 (X2i) 

Sy = 132,277 

olarak bulunmuştur. İki değişik modelin k~rşılaştırılması s·onucunda doğru
sal model istatistiksel olarak kabul edilmiştir. Bu transfer harcamalarının 
yılda yaklaşık 22 milyon lira arttığını göstermektedir. .. 

Bu model ile gelecek üç yılın transfer .harcamaları, 

Y o2 = 407,47 

Y o3 = 451,99 

Y o4 = 496,52 

olarak tahmin edilmiştir. 
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f. Ayrı Ayrı Yapılan Ana Gider Kalemleri Tahminleri ile Gider Bütçesi 
Tahmini 

Gider bütçesini oluşturan ana kalemler ayrı ayrı ele alınarak 1992, 1993, 
ve 1994 yıllarına ait değerleri tahmin edilmi§tir. Bu tahminlerin toplamı söz 
konusu yılların gider bütçesi rakamları; 

1992 ........................ 13579,34 

1993 ........................ 17618,60 

1994 ........................ 22163,23 

olarnk bulunmu§tur. Bu değerler daha önce bulunan gider bütçesi toplam 
rakamları ile yapılan tahminlerle kar§ıla§tırılırsa sonuçların birbirine çok 
yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuç yaptığımız tahminlerin doğruluğunu 
ortaya koymaktadır. Çünkü; gelecek ve geçmiş dönemlere ilişkin tahmin de
ğerlerinde belli bii:- oranda hata payı her zaman mevcuttur. Aşağıdaki tablo
da bunu net bir §ekilde görebiliriz. 

1992 1993 1994 

Personel Harcamaları ..... : 7053,04 9325,48 11894,80 

Diğer Cari Harcamalar ... : 4666,56 6040,56 7585,60 

Yatırım Harcamaları ....... : .1452,27 1800,5.7 2186,31 

Transfer Harcamaları ..... : 407,47 451,99 496,52 

+ +. + 

Toplam Gider ........... : ...... : 13579,34 17618,60 22163,23 

Tahmini Gider Bütçesi... : 13589,93 17634,95 22186,29 
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2. BÜYÜKÇEKA1ECE BELEDİYESİ 

a. Giriş 

Büyükçekmece Belediyesi'nin gider kalemleri ile ilgili 10 yıllık veri aşa
ğıdaki tabloda görülmektedir. 

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi. Büyükçekmece Belediyesi gi
der bütçesi değerleri yıllar itibarıyla sürekli bir artış göstermektedir. Gider 
bütçesi artış oranlarına bakıldığında ise, bir önceki yıla göre en fazla artı§ o
ranı 1986 yılında %132.9 1987 yılında %151, 1990 yılında %228.6 olarak 
gerçekleşmiştir. Personel harcamaları ise 1982 yılından itibaren toplam gi
der bütçesi içinde %42.6 dan 1991 yılında %23.2'ye düşmüştür. Yatırım 
harcamalarına bakıldığında ise 1982 yılında toplam gider bütçesi içinde 
%4.3'lük bir oranda 1991 yılında %48.8'a yükseldiği görülmektedir. Bura
dan da Silivri Belediyesinin gider bütçesindeki artışlardan personel harca
malarına verdiği payı yıllar itibarıyla büyük oranda arttırdığı sonucuna 
varılabilir. Transfer harcamalarının toplam içindeki payı ise 1986 yılına ka
dar artmakta ve bu yıldan itibaren sürekli bir azalış göstererek, 1991 yılında 
% 7.4 seviyesine düşmektedir. 

Diğer cari harcamaların toplam içindeki payı ise 1982 yılından itibaren 
% 44.7'den 1989'a kadar % 69.8'lik bir orana kadar yükselmekte ve bu yıl
dan itibaren 1991 yılına kadar% 11.S'e düşmektedir. 
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B iiyiikçckmece belediyesi 

Harcamalar Tablosu 

Gidei· Artı~ Per. Yat. Trans. D.Cari 
Yıl. Bütçesi Oranı Hare. Payı Hare. Payı· Hare. Payı Hare. Payı 

% % % % % 

1982 47 - . 20 42.6 2 4.3 4 8.5 21 44.7 

1983 75 59.6 . 28 37.3 4 5.3 10 13.3 33 44.0 

1984 129 72.0 41 31.8 6 4.7 25 19.4 57 44.2 

1985 207 60.5 65 31.4 6 2.9 34 16.4 102 49.3 

1986 482 132.9 98 20.3 12 2.5 100 20.7 272 56.4 

1987 1210 151.0 203 . 16.8 191 15.8 135 11.2 681 ·56.3 

1988 1650 36.4 276 16.7 200 12.1 182 11.0 992 60.1 

. 1989 2500 51.5 400 16.0 155 6.2 201 8.0 1744 69.8 

1990 8214 228.6 2023 24.6 4713 57.4 228 2.8 1250 15.2 

1991 17433 112.2 4044 23.2 10097 57.9 1284 7.4 2009 11.5 

1 = milyon TL. 
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b. Tahminlerin yapılması: 

Tabloda v~rilen gider bütçesi ve ana kalemleri ile ilgili değerlerden 
trend modelleri ayrı ayrı belirlenerek gelecek 3 yılın değerleri tahmin edil
miştir. Söz konusu tahmin işlemi Silivri Belediyesi bütçesine paralel olarak 
yapılmıştır. 

· a. Gider Bütçesi 

Yukarıdaki tabloda verilen gider bütçesi ile ilgili rakkamlardan, 

2 x =o 
2 x2 = 330 

... 2x3 =O 

2 x4 = 19338 

.· 
2 y = 28851 

21=202495 
2 x y = 1655395 

değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanarak 1. v<:! 2. dereceden 
trend eğrilerine ait katsayılar şu şekilde verilebilir: 

1. model 

Yi = 2885.1 + 613.621 Xi 
Sy = 3087.5:23 

2. model 

2 Yi = 137.79 + 613.62 Xi + 83.25 Xi 
Sy = 1590.611 

İkinci dereceden modelin standart hatası daha düşük olduğundan dola
yı, tahminlerin yapılmasında bu model kullanılacaktır. Sözkonusu modelin 
kullanılması ile, gelecek üç yıla ait tahmin değerleri, . 

Y1992 = 16960.86 
y 1993 = 22184.10 
Y 1994 = 28073.34 elde ediliniştir. 
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b. Personel Giderleri 

Yukarıdaki tabloda verilen personel giderleri ile ilgili rakkamlardan, 

:2.x =O 2 y = 7198· 

2x2 =·330 2 xy = 52714 

2 x4 = 19338 

değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanarak 1. ve 2. dereceden . . . 
trend eğrilerine ait katsayılar şu şekilde verilebilir: 

1. dereceden model. 

Yi = 719.8 + 159.739 Xi 

Sy = 94.4.651 

2. dereceden model. 

Yi = -87;01 + 159.74 Xi + 24.45 X2i 

Sy = 546.306 

İkinci dereceden modelin standart hatası daha düşük olduğundan dola
yı, tahminlerin yapılmasında bu model kullanılacaktır. 

Sözkonusu modelin kullanılması ile, gelecek üç yıla ait tahmin değerleri, 

y 1992 = 4628.58 

y 1993 = 6121.66 

Y 1994 = 7810.34 olarak elde edilmiştir .. 
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c. Diğer Cari Giderler 

Yukarıdaki tabloda verilen cari giderler ile·ilgili rakkamlardan, 

2 x =o 2Y = 7161 

:2x2 = 330 2xy = 37925 

:2x3 =O 2 x2y = 28312i · 

2 x4 = 19338 

değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanarak 1. ve 2. ,qereceden 
trend eğrilerine ait katsayılar şu şekilde verilebilir: 

ı. model. 

Yi = 716.1 + 114.924 Xi 

Sy = 293.814 

2. model 

Yi = 533.26 + 114.92 Xi + 5.54 x? 

Sy = 248.212 

İkinci dereceden modelin standart hatası daha düşük olduğundan dol&
yı, tahminlerin yapılmasında bu m9del kullanılacaktır. Sözkonusu modelin 
kullanılması ile, gelecek üç yıla ait tahmin değerleri, 

Y1992 = 2467.720 

Y1993 = 2963.480 

. Y 1994 = ~503.560 elde edilmiştir. 
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d. Yatırım Harcamaları 

Yukarıdaki tabloda verilen yatirım ha'rcamaları ile ilgili rakkamlardan, 

2x=O 2Y = 12289 

2x2 = 330 2xy = 97451 

~x3 =O 2 x2y = 8043 77 

2 x4 = 19338 

değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanarak 1. ve 2. dereceden 
trend eğrilerine ait katsayılar şu şekilde verilebilir: . 

. ı. model. 

Yi = 1228.9 + 295.306 Xi 

Sy = 1851.799. 

2. model. 

Yi = -329.07 + 295.31 Xi + 47.21 x? 

Sy = 1108.64 

İkind dereceden modelin standart hatası daha düşük olduğundan dola
yı, tahminlerin yapılmasında bu model kullanılacaktır. Sözkoirnsu modelin 
kullanılması ile, gelecek üç yıla ait tahmin değerleri, 

y 1992 = 8631. 75 

y 1993 = 11488.45 

Y 1994 = 14722.83 elde edilmiştir. 
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e. Transfer Harcamaları 

Yukarıdaki tabloda verilen transfer harcamaları ile ilgili rakkamlardan, 

2x=O 2Y = 2203 

2x2 = 330 2xy = 14405 

2x3 =O ~ x2y = 123819 

2 x4 = 19338 

değerleri hesaplanmı§tır. Bu değerlerden yararlanarak 1. ve 2. dereceden 
trend eğrilerine ait katsayılar §U §ekilde verilebilir: · 

1. model. 

Y i = 220.3 + 43.652 Xi 

Sy = 293.248 

2. model. 

Yi = 20.61 + 43.65 Xi + 6.05 x? 

Sy = 233.248 

İkinci dereceden modelin standart hatası daha dü§ük olduğundan dola
yı, tahminlerin yapılmasında bu model kullanılacaktır. Sözkonusu modelin 
kullanılması ile, gelecek üç yıla ait tahmin değerleri, 

y 1992 = 1232.810 

y 1993 = 1610.510 

Y 1994 = 2036.610 elde edilmi§tir. 
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f. Ayrı Ayrı Yapılan Ana Gider Kalemleri Tahminleri ile Gider Bütçesi 
Tahmini 

Gider bütçesinin ana kalemleri ile ilgili olarak belirlenen trend modelle
ri ile gelecek 3 yıla ait tahminlerin toplamlarının alınması ile elde edilen yıl
lık gider bütçesi tahminleri aşağıda görülmektedir. 

1992. ···························· 16960.86 

1993 ............................. 22184.10 

1994 ............................. 28073.34 

Bu tahminler daha önce gider bütçesi toplam değerleri ile karşılaştırıldı-. 
ğında sonuçların aynı olduğu görülmektedir. Bu durum yaptığımız tahminle
rin tutarlılığını ortaya koymaktadır. Aşağıdaki tabloda bu durum net bir 
şekilde görülmektedir. 

Personel Harcamaları : 

Diğer Cari Harcamalar : 

Yatırım Harcamaları: 

Transfer Harcamaları : 

Toplam Gider : 

Tahmini Gider Bütçesi : 

1992 

4628.58 

. 2467.72 

8631.75 

1232.81 

+ 

16960.86 

16960.86 
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1993 

6121.66 

2963.48 

11488.45 

-1610.51 

+ 

22184.10 

22184.10 

1994 

7810.:34 

3503.56 

14722.83 

2036.61 

+ 

28073.34 

28073.34 



3. TAHMİN EDİLEN GİDE!? BÜTÇELERİNİN İLÇELERE GÖRE KAR
ŞILAŞTIRILfl.fASI 

Yukarıda yapılan ve 1992, 1993, 1994 yıllarına ait olan gider bütçesi tah
min değerlerinin karşılaştırılması şöyle gösterilebilir: 

Tahmin Silivri Belediyesi B.Çekmece Belediyesi Tahminler 

Yılları Gider bütçesi Tahmini Gider bütçesi Tahmini arası fark 

I II (I-II)/I 

1992 13579.34 16960.86 .25 

1993 17618.60 22184.10 .26 

1994 22163.23 28073.34 .27 

(1 = Milyon TL.) 

Yukarıda ortaya konulan tahminler arası farkların analizinden de görü
leceği üzere, söz konusu olan üç yıllık tahmini gider bütçelerinde, Büyük
çekmece Belediyesinin tahmini gider bütçesi, gelecekteki üç yıl için 
ortalama olarak %26 oranında Silivri Belediyesi tahmini gider bütçesine gö
re bir fazlalığa sahip olacaktır. Halbuki, Silivri ilçesinin nüfusu 1990 yılına 
göre %16 oranında Büyükçekmece ilçesinin nüfusundan fazladır. Bu duru
mun ileriki yıllarda da devam edeceğini söylemek mümkündür. 
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11. İNDEl<SLERLE ANALİZ 

. ı. GİRİŞ 

istatistiksel analiz yöntemlerinden indeksler yöntemi trend analizi yön
temi gibi uygulamada çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğundan 
incelemeye aldığımız iki Belediye Bütçesinin analizi indeksler yöntemi ile 
de yapılmıştır. Analizler bundan önceki sıraya uygun olarak yürütülecektir. 

2. SİLİVRİ BELEDİYESİ 

a. Sabit Esaslı İndeks Sayıları 

. Bundan önce yapılan tahmin çalışmalarında Silivri Belediyesi bütçesinin 
gider kalemleri yer almıştır. Bu değerlerden hareketle 1982 yılı temel (E-
sas) yıl olarak alınacak ve hem sabit hem de değişken esaslı indeks sayıları 
~yrı ayrı hesaplanacaktır. 

C::ariflarcamalar Yatırım ·Transfer 
Yıllar Gider Bütçesi Personel Diğer flarc. flarc. 

1982 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1983 103,9 164,7 126,6 78,2 71,4 

1984 168,4 223,5 233,3 152,1 95,2 

i985 402,6 441,1 1046,6 130,4 . 209,5 

1986 778,9 700,0 2433,3 208,6 285,7 

1987 1467,1 1200,0 2620,0 1743,4 561,9 

1988 2105,2 1805,8 3726,6 1943,4 1276,1 

1989 3455,2 4635,2 4380,0 2656,5 2714,2 

1990 9339,5 19723,5 18040,0 3582,6 1.023,8 

1991 14750,0 34894,1 25453,3 5065,2 1404,8 

(1 =Milyon) 
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Yukarıdaki tablo değerlerine bakılırsa gider bütçesi kalemlerinden cari 
harcamaları oluşturan personel harcamaları ve diğer harcama kalemlerinin 
10 yılda sırasıyla yaklaşık 350 ve 255 kat arttıkları görülmektedir. Bunun ya-. 
nında, yatırım harcamaları ile transfer harcamaları artışları cari harcama
lardaki artışların çok gerisinde kalarak, sırasıyla yaklaşık sadece 51 ve 14 
kat artı§ göstermişlerdir. Diğer taraftan gider bütçesi toplamının 10 yılda 
tam 147,5 kat arttığı görülmektedir. 

b. Değişken Esaslı İndeks Sayıları 

Yukarıdaki sabit esaslı indekslerin yanında aynı rakkamlarla değişen e
saslı indeksler de hesaplanmıştır. Değişen esaslı indeksler aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. 

Cari Harcamalar Yatırım Transfer 

Yıllar Gider Bütçesi Personel Diğer Hare. Hare.· 

1982 

1983 103,0 164,7 )26,6 78,2 71,4 

1984 162,0 .135,7 184,2 194,4 133,3 

1985 239,0 197,5 448,5 85,7 220,0 

1986 193,4 158,6 232,4 160,0 136,3 

1987 188,4 171,4 107,6 835,4 196,6 

1988 143,4 150,4 142,2 111,4 227,1 

1989 164,1 256,6 117,5 136,6 212,6 

1990 270,3 425,5 411,9 134,9 37,7 

1991 157,9 176,9 141,1 141,4 137,2 

(1 =Milyon) 
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Yukarıdaki tabloda yer alan indeks sayılarına bakıldığında bir önceki yı
la göre artış oranlan görülmektedir. Şöyleki; Gider bütçesi toplamı en fazla 
1985 ve 1990 yıllarında artış gösterirken, bunu oluşturan personel giderleri 
1990 yılında, diğer cari harcamalar 1985 ve 1990 yıllarında, yatırım harca
maları 1987 yılında bir önceki yıla göre en fazla artı§ları sağlamı§lardır. 

Transfer harcamalarında ise 1990 yılında çok büyük bir gerileme gözlenmi§
tir. 

3. BÜYÜKÇEK!ı1ECE BELEDİYESİ 

a. Sabit Esaslı İndeks Sayıları 

Daha önce verilen ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili gider bütçesi ve 
ana kalemlerinin yer aldığı tabloda önceki hesaplamalara uygun olarak 
1982 yılı temel olarak alınmış ve a§ağıdaki sabit esaslı indeksler hesaplan-
mıştır. 

Cari Harcamalar ·Yatırım Transfer 

Yıllar Gider Bütçesi Personel Diğer . J-Iarc.· Hare . 

1982 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1983 156,2 140~0 157,1 200,0 250,0 

1984 270,2 205,0 271,4 300,0 625,0 

1985 427,0 325,0 485,7 300,0 850,0 

1986 1000,0 490,0 1295,2 600,0 2500,0 

1987 2520,8 1015,0 3242,8 9550,0 3375,0 

1988 3416,6 1380,0 4723,8 10000,0 4550,0 

1989 5208,3 2000,0 8304,7 7750,0 5025,0 

1990 17476,6 10115,0 5952,4 235650,0 5700,0 

1991 30504,3• 20220,0 9566,7 350000,0 32100,0 

(1 =Milyon) 
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Yukarıdaki tablo incelenirse, gider bütçesinin 10 yılda yaklaşık 300 kat 
arttığı görülmektedir; özellikle bu artış 1990 yılından itibaren gerçekleşmiş
tir. Bütçenin ana kalemlerine baktığımızda yaklaşık olarak personel gider
lerinin 201 kat, diğer cari giderlerin 95 kat, yatırım harcamalarının 3500 kat 
ve transfer harcamalarının 320 kat arttığı görülmektedir. 

b. Değişken Esaslı İndeks Sayıları 

Aynı verilerle hesaplanan değişken esaslı indeksler aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. 

Cari Harcamalar Yatırım Transfer 

Yıllar Gider Bütçesi Personel Diğer Hare. Hare. 

1982 

1983 156,2 140,0 157,1 200,0 250,0 

1984 173,3 146,4 172,7 150,0 250,0 

1985 157,6 158,5 178,9 100,0 136,0 

1986 234,1 150,7 266,6 200,0 249,1 

1987 252,0 207,1 250,3 1591,6 135,0 

1988 135,5 135,4 145,6 104,7 134,8 

1989 152,4 144,9 175,8 77,5 110,4 

1990 328,6 505,8 71,7 .3040,6 113,4 

1991 174,5 199~9 160,7 148,5 563,2 

(1 =Milyon) 

Değişken esaslı indeksler incelenince gider bütçesinin bir önceki yıla gö
re en fazla oransal artışların personel giderlerinde ve yatırım harcamaların
da 1990 yılında, diğer cari giderlerde 1986 yılında ve transfer 
harcamalarında 1991 yılında gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 
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4. FERT BAŞINA HARCAMALARIN KARŞILAŞTIRILl'lfASI 

Çalışmamıza dahil ettiğimiz Silivri ve Büyükçekmece Belediye'lerinin 
fert başına yaptlkları toplam harcamalar belde sakinlerine verilen hizmetin 
parasa·l göstergesidir. İki Belediye'nin hizmet götürmek zorunda oldukları 
nüfusun farklı olduğu dikkate alınarak 1990 yılı nüfus sayımı rakamlarına 
göre Belediye'lerin fert başına giderleri karşılaştırılmıştır. 

1990 Genel Nüfus Sayımına göre Nüfuslar; 

SİLİVRİ NÜFUSU 26049 Kişi 

BÜYÜKÇEKMECE NÜFUSU 22400 Kişi ·· 

olmuş~ur. Buradan da görüleceği üzere; Silivri İlçesi'nin nüfusu Büyükçek
mece llçesi'nin nüfusunda (O, 16) oranında bir fazlalığa sahiptir. 

1990 YILI FERT BAŞINA HARCAMALARIN DAGILIMI 

Gider B Toplamı 

Harcama Kalemleri 

Personel 

Diğer 

Yatırım Harcamaları 

Transfer Harcamaları 

SİLİVRİ BÜYÜK ÇEKMECE 

BELEDİYES~ (1) BELEDİYESİ (il) (1/11) 

272.486,5 366.696,4 0,74 

128.719,0 90.312,5 1,43 
103.881,1 55.803,6 .1,86 
31.632,7 210.401,8 0,15 

8.253,7 10.178,6 0,81 
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Yukarıda yapılan fert ba§ına harcama miktarlarının kar§ılaştırmaların
dan anlaşılacağı üzere genelde Büyiikçekmece Belediye'since yapılan fert 
ba§ına toplam harcamaların Silivri Belediye'sinden 26 puanlık bir fazlalığa 
sahip olduğu görülmektedir. Harcama kalemlerinin teker teker karşılaştırıl
masında ise Silivri Belediye'sinin personel ve diğer cari harcamalarda Bü
yükçekmece Belediyesi cari harcamalarından sırasıyla yaklaşık 43 puan ve 
86 puan daha fazla oranda, transfer harcamalarında ise 5'de bir oranda da
ha az harcama yaptığı görülmektedir. Büyükçekmece Belediyesi yatırım 
harcamalarına daha fazla önem ·vermiş ve Silivri Belediye'sinden 85 puan o
ranında daha fazla harcama yapmı§tır. Bu durum Silivri Belediyesi'nin daha 
fazla nüfusa sahip olmasına karşın daha az harcama yaptığını ortaya koy
maktadır. 



. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 



1. SONUÇ 

Yüksek Lisans tez konusu olarak seçtiğimiz "YÖNETİM BİRİMİ OLA
RAK BELEDİYE' LER VE BÜTÇELERİNİN ANALİZİ" adlı çalı§ınamız
da; Türkiye'de belediyelerin tarihsel geli§iıni, yönetim ve örgütsel yapısı, 
gider ve gelir türleri ve belediye bütçelerinin hukuksal yapısı ortaya konul
maya çalı§ılmıştır. 

Çalı§mamızda ayrıca, uygulamada çok yaygın olarak kullanılan istatistik
sel yönetimlerle Silivri ve Büyükçekmece Belediyelerinin bütçeleri yeterli 
sayıda bilgiye dayanılarak analiz edilmi§tir. 

İstatistiksel analiz bulguları a§ağ1da maddeler §eklinde sıralanmı§tır. 

Gider Bütçe Tahminlerinden; Büyükçekmece Belediyesi'nin 1992 yılına 
göre, 1994 yılında % 66 oranında bir fazlalığa sahip olacağı tahmin edilmi§
tir. Diğer taraftan; Silivri Belediyesi bütçesininde 1992 yılına göre, 1994 yı
lında % 63 oranında bir fazlalığa sahip olacağı tahmin edilıni§tir. Tahmin 
hesaplarına göre; Büyükçekmece ve Silivri Belediye bütçelerinin geli§ıne o
ranlarının yakla§ık olarak birbirlerine eşit olacağı söylenebilir. 

Büyükçekmece Belediyesi'nin gelecek üç yılda~d Personei harcamaları 
Yatırım harcamalarından sürekli olarak daha az olacaktır. Diğer bir anla
tımla, gelecek üç yılda yatırım harcamaları payı personel harcamaları payın
dan sürekli olarak büyük olacaktır. 

İndekslerle analiz sonucuna göre; her iki belediyenin tüm gider bütçesi 
kalemlerinde yıllara göre sürekli bir arti§ gözlenmektedir. Özellikle son yıl-
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lardaki artı§ oranı oldukça şiddetli olmuştur. Silivri İlçesinin nüfusunun Bü
yükçekmece İlç.esinin nüfusundan (0,66) oranında ki fazlalığına rağmen; 

Fert başına yapılan harcamalarda; gider bütçesi açısından Büyükçekme
ce Belediyesi, Silivri Belediyesin'den daha fazla harcama yapmaktadır. Di
ğer taraftan yatırım harcamaları bakımından da Büyükçekmece Belediyesi, 
Silivri Belediyesine oranla çok yüksek oranda harcama yapmaktadır. 

Silivri Belediyesi'nin gelecek üç yıla ilişkin tahminlerinde ise sürekli ola
rak personel harcamaları; Yatırım harcamalarından fazla olacaktır. · 

il. Ö N E R İ L E R 

A. GİRİŞ 

Yüksek Lisans tez konusu olarak seçtiğim "YÖNETİM BİRİMİ OLA
RAK BELEDİYELER ve BÜTÇELERİNİN ANALİZİ" adlı bu çalışmala
rımda, Türkiye'de Yerel yönetim birimlerinden en önemlisi 0Ian, 
Belediyelerin kısa tarihsel gelişmeleri, örgüt yapıları ve bütçeleri incelen
meye çalışılmıştır. 

Demokrasinin bütün kurumlarıyl~ çok geli§miş olduğu ileri batılı ülkele
re baktığımız zaman, Yerinden Yönetim birimlerinin, Belediyelerin çok 
güçlü ve etkili birer demokratik kuruluşlar olduğu izlenmektedir. Bunun da 
merkezi idarelerin yetkilerini genişleyen bir yelpazeyle Yerel Yönetimlere, 
devretmesiyle olu§tuğu, yani esas itibariyle, toplumu ilgilendiren tüm Yerel 
Yetki ve kararların, Yerel Yönetimlerde toplanmasıyla mümkün olmu§tur. 

20. Yüzyılın·son on yılına girilmesiyle, Dünya da ba§ döndürücü bir hızla 
ba§layan Demokratikle§ıne hareketlerini Türkiye'nin de yak~layabilmesi i
çin, özellikle Yerel-Yerinden-Yönetim örgütlerine, yeni Demokratik ve hu
kuki düzenlemeler getirilmelidir. 
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Türkiye'de Demokratik düzenin bütün kurumlarıyla güçlenebilmesi için, 
Türk İdare sistemi içerisinde Yerel-Yerinden idare birimleri içerisinde· en 
önemli yeri tutan "Belediye Örgütü'"nün ileri Demokrasilerde olduğu gibi 
güçlendirilmesi mutlak zorunludur. 

n. YEREL YÖNETİM BİRİMİ OLAN BELEDİYELERİN GÜÇLENDİ
RİLMESİ İÇİN ÖNERİLER 

1. Yetki devri gereklidir. 

İmar yetkisinin 3194 sayılı kanunla, Emlak Vergisinin de 3239 sayılı ka
nunla Belediye'lere aktarılma uygulamalarında olduğu gibi, Yerel Yönetim
leri ilgilendiren her türlü yetki ve kararın Merkezi İdare tarafından 
Yerel-Yerinden Yönetim organlarına devredilmelidir. 

2. JY!ei·kezi İdarenin denetim vesayiti kaldmlmalıdır. 

Merkezi Yönetimin denetim vesayiti altında olan Yerel İdarelerin dene
timi, bu kurumlara aktarılarak, Yerel İdarelerin, dolayısıyle Belediyelerin 
kendi kendine bağımsız ola.rak denetleyecek bir örgüt yapısına kavuşturul
ması sağlanmalıdır. Belediyelerin ve diğer Yerel Yönetimlerin yasama or
ganı olan meclislerin'in denetim müesseselerini oluşturabilecek şekilde 
yasal düzenlemeler getirilmelidir. 

3. Yer<Jl lıizmetlerin dalıa kapsamlı, etkin ve yeterli yapılabilmesi için yeni 
kaynaklar yaratılmalıdır. · 

Getirilecek yeni düzenlemelerle "BELEDİYENİN ŞEHİR HİZMET
LERİNİN İFASINDA ANA KURULUŞ" olduğu belirlenmeli, ve bütçe ya
pısı güçlendirilmelidir. Belediyelerin gelirini düzenleyen ve 1981 de 
yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, Belediye Meclislerin
ce hazırlanmalıdır. Her Belediyenin coğrafi, sosyal ve ekonomik yapı özelli-
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ğine göre, Belediye Meclisleri şehir hayatıyla ilgili vergi ve benzeri düzenle

meler getirebilmelidir. 

Örneğin Belediye sınırları içerisinde ki t~m vergiler Belediye örgütü ta
rafından toplanmalı, buna karşın, Merkezi idarenin elinde olan yerel yatı
rımlar ve hizmetler Belediyelere bırakılmalıdır. 

4. Belediye Jklevzuatmm yeniden diizenlemnesi gereklidir. 

1930 yılından beri yürürlükte bulunan, bugünkü 1580 sayılı Belediye Ka
nunu, çok ileri bir şehir idaresi kanunu olmasına rağmen, günün koşullarına 
uymayan bölüm ve maddelerinin değiştirilmesi gt1rekir. Özellikle Belediye 
Başkanı ve Belediye Meclisi'nin yetki ve görevleri güçlendirilmeli ve netleş
tirilmelidir. Ayrıca, Belediye örgütüne yetki veren, yüzlerce kanun ve yönet
meliklerin bir "Şehir mevzuatı" adı altında ·toplanması işlerlik açısından 
zorunludur. Böylece çağdaş şehircilik anlayışının oluşumu sağlanmış olacak-

tır. 

5. Eğitime ağırlık verilmelidir. 

Türk Yerel-Yönetim sistemi içerisinde en önemli yeri tutan Belediye ör
gütlerinin, mevcut kaynak ve. imkanları verimli, etkili ve düzenli programlar 
içerisinde kullanamamalarının ana sebebi, uzman ve yeterli eğitime sahip 
olmayan personel yokluğundandır. 

Bu nedenle, Türk Belediye'ciliğinde eğitilmiş insan gücüne şiddetle ihti
yaç vardır. Bunun için.Yerel Yönetim okullarının açılarak, Yerel Yönetim
lere, özellikle Belediye örgütlerine "Yetişmiş İnsan" kazandırılmalıdır. 
Diğer taraftan da Belediyelerde güncel hizmetleri .verebilmek için, hizmet i
.Çi eğitim programlarının hacımları arttırılmalı ve eğitimlerin sürekliliği sağ-

. lanmalıdır. 
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