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Özet 

KüreselleĢme sürecinde kamunun öneminin azaldığı ve devletin küçüldüğü tartıĢmaları sıklıkla 

dile getirilmektedir. Devletin küçülmesinin doğrudan sonuçlarından biri de kamusal istihdamın 

giderek azalması olmaktadır. Söz konusu istihdam azalıĢı gerek merkezi yönetimde gerekse yerel 

yönetimlerde kendini göstermektedir. Türkiye’de 2000’li yıllarda çıkarılan yerel yönetim yasaları ile 

yerel yönetim birimlerine personel istihdamı konusunda önemli sınırlamalar getirilmiĢtir. Söz konusu 

düzenlemeler sonucunda yerel yönetimlerin personel harcamalarının aĢamalı olarak azaltılması 

hedeflenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada Hatay belediyeleri örneğinde söz konusu düzenlemelerin etkileri incelenmektedir. 

Hatay Doğu Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. 12 ilçesi ve 76 belediyesi olan Hatay 1.500.000 

nüfusa sahiptir. AraĢtırma’da belediyelerin 1990 sonrası mali verileri incelenmektedir. Elde edilen 

veriler belediyelerin türlerine ve nüfus büyüklüklerine göre tablolar ve grafikler aracılığıyla 

çözümlenmiĢ ve sunuma hazır hale getirilmiĢtir. Söz konusu verilerden elde edilen sonuçlar, Türkiye 

geneline ait veriler ve benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmaya da olanak tanımaktadır. Belediyelerin 

personel harcamalarına sınırlama getirilmesinin etkileri de kısaca tartıĢılacaktır. 
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Change in the Personnel Costs of Municipalities in the Globalization Process: 

Case of Municipalities in Hatay 

 

Abstract 

There is an ongoing argument about the declining role of the public and downsizing of the state 

in the globalization process. One of the direct consequences of downsizing is the decreasing level of 

public employment. The mentioned decrease can be seen both central and local governmental levels. 
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By the laws that were made in 2000s local governments were legally limited in staff employment. It 

was aimed to reduce the personnel expenditures of local governments by these arrangements. 

Within this study, it has been examined the effects of the mentioned arrangements by studying 

the municipalities of Hatay. Hatay is located in the Eastern Mediterranean region. Hatay has a 

population of nearly 1,500,000 within 12 district and 76 municipalities. The post-1990 financial data 

of the municipalities has been examined. The obtained data has been analyzed according to types and 

population size of the municipalities  by the help of the graphics and tables.  The results which 

obtained from the mentioned data provide comparison with the similar works and the general results 

of Turkey. Also in this study it has been argued the effects of limitation that was implied on the 

personnel expenditures. 
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Giriş 

KüreselleĢme süreci kamusal mekanizmaların azaltılması ve ortadan kaldırılması 

yoluyla özel sektöre daha geniĢ sahalar açılması sonucunu doğurmaktadır. Bu süreçte 

dikkatlerin çevrildiği temel alanlardan biri de kamu personeli ve personel harcamalarıdır. 

KüreselleĢme ile birlikte dile getirilen, ikiz kardeĢler olarak da nitelenebilecek, bir diğer 

eğilim de yerelleĢmedir. 

Türkiye’de yerel yönetimler anıldığında ilk akla gelen yönetsel birim belediyelerdir. 

Belediyelerin mali yapısı ve sorunları, önemine oranla en az tartıĢılan konulardan biridir. 

Belediye gelirleri içinde genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payın önemli bir yer tutması 

ve bu durumun kanıksanması, belediyelerin mali yapısına gereken önemin verilmemesinde 

etkilidir. Mali yapıya gösterilmeyen ilginin aksine, mali yapıda önemli bir yer kaplayan 

personel giderlerine büyük vurgu yapıldığı görülmektedir. Personel harcamaları üzerinde 

heyecanlı tartıĢmalar yoğunlaĢmaktadır. “Genel olarak personel giderlerinin çok yüksek 

olduğu; yasada personel harcamalarının toplam gelirin % 30’unu aĢmayacağı hükmü olmasına 

karĢın % 80’lere ulaĢtığı; kimi belediyelerde tüm gelirin personel giderleri olarak kullanıldığı; 

belediye yöneticilerinin aĢırı istihdam eğilimlerinin yasadaki % 30 ilkesinin sıkı sıkıya 

izlenmesi ile önlenebileceği yolunda saptama ve görüĢler ileri sürülmektedir. Ġleri sürülen 

görüĢler görüĢ olmanın ötesine geçmekte, yasama konusu yapılmaya varabilmektedir.” 

(Güler, 1999: 24). 

Türkiye’de yerel yönetimlerin güçsüz ve merkezi yönetime bağımlı yapısı söz 

konusudur. Yerel yönetimler örgütsel olarak merkezi yönetim tarafından kurulmuĢ ve 

yönlendirilmiĢtir. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimin etkisine açık ve ona tabi olması ise 

baĢta demokrasi ve yerel yönetimlerin özerkliği olmak üzere birçok sorunu beraberinde 

getirmektedir. Bu sorun alanlarından biri de mali sorunlardır.  

Belediyelerin mali yapısı incelendiğinde merkezden yapılan transferlerin önemli yer 

tutuğu görülür. Bu transferlerdeki değiĢiklik belediyelerin mali yapısını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu durum özellikle belde belediyeleri açısından daha da belirgin bir özellik 

sergilemektedir  (KurtuluĢ, 2006: 21). “Eğer kurumlar hizmetlerini yerel halkın ortak 

gereksinmelerini karĢılamak güdüsüyle, kendi personeli eliyle, vergi gelirleri toplamından 

finanse ederek ve hizmette herkesin koĢulsuz yararlanması yoluyla veriyorlarsa, “hizmette 

halka yakınlık sağlanmıĢ demektir.”” (Güler, 2006: 12).  Belediyelerin gelir kaynakları 
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üzerinde merkezi yönetimin baskın rolü nedeniyle halka yakınlığı ilkesi zedelenmekte ve mali 

performansı oldukça dalgalı ve kırılgan bir yapıya bürünmektedir. 

Gelir ve gider bölüĢümüne iliĢkin ilkeler, öncelikle harcama ve gider bölüĢümü 

sorununun niteliğine göre belirlenmektedir. Yönetimlerarası gelir bölüĢümü olarak 

tanımlanan “akçal denkleĢtirme”, tüm gerekçe ve nedenleri harcama ve gider bölüĢümünde 

saklı bir sorundur. Yerel yönetim maliyesinde gelir sistemi ancak harcama sistemi analiz 

edilerek açıklığa kavuĢturulabilecek bir konudur (Çınar ve Güler, 2004: 159).  Belediyelerin 

giderleri, üstlendiği görevleri yerine getirmek amacıyla yaptığı harcamalarla, bu amaçla görev 

yapan teĢkilatlarına ve personeline yapılan harcamalardan oluĢur (Dönmez ve Özyardımcı, 

1999: 227).  

Harcama kalemleri yatırım, cari ve transfer harcamaları olarak tasnif edildiğinde, göze 

batan harcama kalemi olarak cari harcamalar ve cari harcamaların önemli bir bölümünü 

meydana getiren personel harcamaları ön plana çıkmaktadır (Falay vd., 1996; ġahin, 2001; 

Günay, 2007; Tunçer, 2002;). Personel harcamaları, kamu hizmetlerini yerine getirecek olan 

kamu görevlilerinin maaĢ ve özlük hakları ile ilgili olarak yapılan harcamalar, istikrar 

programlarında her zaman dikkat çeken ve kontrol altında tutulmaya çalıĢılan bir kalem 

olmuĢtur. (Emil ve Yılmaz, 2003: 11). Yerel bütçelerin cari kısımlarında bir artı meydana 

getirilebilmektedir. Amerikalı analizcilerin "iĢletme fazlası"(operating surplus), Fransızların 

"yönetim tasarrufu" dedikleri, personel hizmetleri veya kentte daha önce yerine getirilen bazı 

belediye hizmetlerinden vazgeçmek yoluyla elde edilen bir artı kaynak ortaya çıkmaktadır 

(Çınar, 2001: 82). 

1980 sonrasında kapitalist ülkelerde ortaya çıkan bir uygulamanın uzantısı olarak, 

mahalli idarelerin finansmanında borçlanma, yeni ve önemli bir finansman aracı olarak 

gündeme gelmektedir. Çünkü uluslararası mali sermaye 1980’lerin ikinci yarısında ve 

1990’larda azgeliĢmiĢ ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin mali sorunlarını çözmeye 

yönelik genel programını belirlemiĢ ve bu yönde olumlu giriĢimlerde bulunmuĢtur. Böylece 

mahalli idarelerin, özellikle belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanında ulusal ve 

uluslar arası mali sermayeyle daha yakın bir iliĢki kurmaları söz konusudur. Belediyelerin 

artan harcama ihtiyaçları da, zaten bu tür piyasalara baĢvurmayı gerektirmektedir 

(Falay,1996:7). 

.  
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Değişimin Dinamikleri 

Kamu harcamalarındaki artıĢın birçok nedeni sayılabilir. Bunlardan konumuz açısından 

ön plana çıkanları; nüfus artıĢı, kentleĢme, yurttaĢların talep ve beklentilerinin artması, kamu 

kurum ve kuruluĢlarının sundukları hizmetlerin nicel ve nitel olarak değiĢmesi vb 

sıralayabiliriz. Talep yönlü bakıĢ açısının karĢında arz yönlü, yani kamu kurum ve 

kuruluĢlarının kendi görev ve yetki alanlarını geliĢtirme, kısacası büyüme dinamikleri ve 

eğilimleri de söz konusudur. Bu ve benzeri nedenler çoğaltılabilir. 

KentleĢme, yalnız bir nüfus hareketi olarak görülemez. KentleĢme olgusu, bir toplumun 

ekonomik ve toplumsal yapısındaki değiĢmelerden doğar. Bu nedenle de, nüfus hareketini 

yaratan ekonomik ve toplumsal değiĢmelere de yer vermek gerekir (KeleĢ, 1996: 19). DeğiĢik 

düzeyde kamu otoritelerince tesis edilen ekonomik, siyasal, yasal, yönetsel vb kararlar 

kentleĢmenin yönünü, hızını, miktarını, alacağı biçimi etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında 

yönetimler aldıkları hemen her karar ile toplumu ve dolaylı bir yol ile de mekânı etkilemekte 

ve biçimlendirmektedirler. Hızlı kentleĢme sonucu altyapı hizmetlerine olan talebin artması 

kentlerdeki altyapı tesislerinin yetersizliği, plansız ketleĢme ve enflasyon sebebi ile yerel 

yönetimlerin karĢılaĢtıkları maliyet artıĢları sonucunda, harcamalarını kendi gelirleri ile 

karĢılayamaz durumda kalmıĢlardır (Ağcakaya, 2003). 

Türkiye, 2. Dünya SavaĢı sonrasında, gerek nüfus gerekse kentleĢme konusunda önemli 

değiĢikliklere sahne olmuĢtur (ġekil 1)


. 1927 nüfus sayımında 14 milyona yaklaĢan nüfus 

2011 yılı sonunda 75 milyona dayanmıĢtır. Nüfus artıĢı özellikle SavaĢ sonrasında 

belirginleĢmektedir. Nüfus artıĢındaki değiĢim, savaĢ sonrası beklenebilir bir durumdur. 

Ancak kentleĢme oranındaki dramatik artıĢ oldukça düĢündürücüdür. Bu dramatik artıĢ 

sonucunda belediye-köy nüfus oranı elli yıl içerisinde tersine dönmüĢtür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ÇalıĢmada yer alan tablo ve Ģekiller BUMKO, DĠE, DPT, MĠGM, MGM, TUĠK ve MKÜ SBE kapsamında 

hazırlanmakta olan Yüksek Lisans tez çalıĢması sürecinde elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından 

hazırlanmıĢtır. 
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Şekil 1.: Türkiye’de Belediye ve Köy Nüfusları (1927-2011) 
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Konumuz açısından belediye nüfusuna bakıldığında, ilk resmi verilere 1927 yılında 

rastlanmaktadır. Bu tarihte belediye nüfusu 3.282.940 olarak tespit edilmiĢtir. Buna karĢın 

aynı tarihte köy nüfusunun, neredeyse belediye nüfusunun üç katı kadar; 10.365.330 olduğu 

görülür. 1975 yılı nüfus sayımı belediye nüfusunun köy nüfusunu aĢtığını gösterir. Bu tarihe 

kadar köy nüfusunda görülen artıĢın durduğu ve zamanla gerilediği görülür. Köy nüfusu, 2011 

yılına gelindiğinde, 1935 yılındaki değerlerine yaklaĢmıĢ, 12.045.518 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

1927 baz yıl olarak alındığında belediye nüfusundaki artıĢ % 1.909 olarak 

gerçekleĢmiĢtir (ġekil 2). Bu da ortalama olarak nüfus artıĢının dört katına yaklaĢmaktadır. 

Anılan dönemde kırsal nüfus % 191’lere kadar artsa da, 1990 sonrasında hızlı bir azalıĢ 

eğilimine girmiĢ ve dönem sonunda, 2011 yılı verileri dikkate alındığında 1935 seviyesine 

geri dönmüĢ ve % 116’lık bir artıĢ görülmüĢtür. Toplam nüfus açısından bakıldığında, artıĢ 

oranı % 547 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar nüfus artıĢının büyük oranda belediyelerde 

toplandığını göstermektedir. 2011 sonu itibariyle belediye nüfusu 62.771.332 olmuĢtur. 

Toplam nüfus ise 74.724.269 olarak gerçeklemiĢtir. 
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Şekil 2.: Türkiye’de Belediye ve Köy Nüfusları (1927=100) 
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1935-2011 döneminde yaĢanan değiĢimi, belediye ve köy nüfusunun toplam nüfus 

içindeki oranı daha net ortaya koymaktadır  (ġekil 3).  1927 yılında belediye nüfusunun 

toplam nüfus içindeki payı % 24.05, köy nüfusunun oranı ise % 75.95 olmuĢtur. Bu oranlar 

1975 yılında dengelenmiĢ ve bu tarihten sonra belediye nüfusunun oranı giderek artmıĢtır. 

2011 yılı sonu itibariyle belediye nüfusunun oranı % 83.88, köy nüfusunun toplam nüfus 

içindeki payı ise % 16.12 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Şekil 3.: Türkiye’de Belediye ve Köy Nüfuslarının Toplam Nüfus İçindeki  Oranları (1927-2011) 
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Anılan dönem dikkate alındığında belediye nüfusuna kabaca yılda bir milyon insanın 

eklendiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum kentsel alanlarda ciddi bir hizmet talebi 

oluĢturmaktadır. Kente gelenlerin acil ihtiyaçları olan altyapı, konut ve ulaĢtırma gibi 

alanlarda ciddi sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Eğitim, sağlık, istihdam vb hizmetlerin yerine 
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getirilmesi ise sürekli sorunlar taĢımıĢtır. Belediyeler çığ gibi büyüyen nüfus ve bu nüfusun 

benzer hızla artan talep ve beklentilerini karĢılamaya dönük çözümler üretmek 

durumundadırlar. Bu durum belediye harcamalarında bir artıĢı da kaçınılmaz kılmaktadır. 

Belediye harcamalarında artıĢ beraberinde doğal olarak, belediye harcamalarında önemli bir 

yeri olan personel harcamalarını da artırmaktadır. 

Belediye ve köy nüfusunda değiĢimler belediye sayısını da etkilemektedir. Cumhuriyet 

öncesinde 389 olan belediye sayısı, 1950’de 628’e, 1970’de 1303’e ve 2000 yılında 3225’e 

yükselmiĢtir. 2009’da belediye sayısı azaltılarak 2950’ye indirilmiĢtir (Tablo1). 

 

Tablo 1.: Türkiye’de Belediye Sayıları (1923-2011) 

Yıl Belediye Sayısı           

Yıl Sayı Yıl Sayı Yıl Sayı Yıl Sayı Yıl Sayı Yıl Sayı 

CÖ 389 1937 530 1952 653 1967 1.172 1982 1.676 1997 2.835 

1923 421 1938 537 1953 689 1968 1.238 1983 1.676 1998 2.889 

1924 426 1939 546 1954 761 1969 1.282 1984 1.703 1999 3.215 

1925 430 1940 549 1955 809 1970 1.303 1985 1.719 2000 3.225 

1926 455 1941 556 1956 858 1971 1.367 1986 1.802 2001 3.225 

1927 460 1942 558 1957 893 1972 1.571 1987 1.911 2002 3.225 

1928 466 1943 560 1958 942 1973 1.624 1988 1.984 2003 3.225 

1929 473 1944 574 1959 953 1974 1.638 1989 2.032 2004 3.225 

1930 492 1945 583 1960 995 1975 1.654 1990 2.053 2005 3.225 

1931 493 1946 595 1961 998 1976 1.688 1991 2.378 2006 3.225 

1932 498 1947 603 1962 1.010 1977 1.710 1992 2.553 2007 3.225 

1933 501 1948 616 1963 1.031 1978 1.710 1993 2.710 2008 3.225 

1934 504 1949 624 1964 1.052 1979 1.716 1994 2.740 2009 2.949 

1935 505 1950 628 1965 1.062 1980 1.727 1995 2.801 2010 2.950 

1936 522 1951 641 1966 1.087 1981 1.587 1996 2.827 2011 2.950 

Türlerine ve nüfus büyüklüklerine göre Türkiye’de mevcut belediyeler Tablo 2’de 

gösterilmiĢtir. Buna göre 16 büyükĢehir ve 65 il belediyesi bulunmaktadır. 143 büyükĢehir 

ilçe, 749 ilçe ve 1977’si belde belediyesi olmak üzere 2.950 belediye mevcuttur. 

Tablo 2: Türlerine ve Nüfus Aralıklarına Göre Belediyelerin Dağılımı (2011) 

Nüfus Aralığı  Büyükşehir  İl  Büyükşehir İlçe  İlçe  Belde  Toplam  
0 – 1.999    68 1010 1078 

2.000 - 4.999    202 776 978 
5.000 - 9.999   6 175 142 323 

10.000 - 24.999  1 1 175 44 229 
25.000 - 49.999  7 7 63 3 92 

50.000 - 99.999  18 18 50 2 85 

100.000 - 249.999  29 29 16  77 
250.000 - 499.999 1 8 8   53 

500.000 - 999.999 6 2 2   26 
1.000.000+ 9     9 

Toplam  16 65 143 749 1.977 2.950 

Kaynak: TÜĠK ADNKS 2011 nüfus sayımı verilerine dayanılarak hazırlanmıĢtır, 2012 

Belediye nüfusundaki ve belediye sayısındaki artıĢ beraberinde belediye hizmetlerini 

sunacak personelin de artıĢını beraberinde getirmektedir. 1990’da 68 bin olan memur sayısı 
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1998’de 98 bine kadar yükselmiĢ ancak 2002 sonrasında azalarak 82 bine kadar düĢmüĢtür. 

Toplam personel sayısı da 200 binler seviyesinde baĢlamıĢ, yine en yüksek rakam olan 

282.996’ya 1998’de ulaĢmıĢ, sonra azalıĢ eğilimine girmiĢ ve dönem baĢındaki değerlere 

düĢmüĢtür. Buna karĢın kamu kesimi kadro yapısına ve değiĢimine bakıldığında istikrarlı bir 

artıĢ olduğu görülür. 1990’daki serbest kadro miktarı 1.542.433 iken 20112de bu sayı 

2.465.951’e ulaĢmıĢtır. Personel artıĢındaki istikrarın nedeni memur sayısındaki düzenli 

artıĢtır. 

Belediye personeli ve personel harcamaları üzerinde merkezi yönetimin düzenleyici ve 

yönlendirici etkisi malumdur. Konumuz açısından   5393 sayılı Belediye Yasasının “Norm 

kadro ve personel istihdamı” üst baĢlıklı 49. maddesine bakılabilir; 

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleĢen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarın yüzde otuzunu aĢamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran 

yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artıĢın meydana 

gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aĢması durumunda, cari yıl ve 

izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı 

yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aĢılması sebebiyle oluĢacak kamu zararı, 

zararın oluĢtuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye baĢkanından tahsil 

edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” 

 

10.000 nüfus ve üzerindeki belediyeler ile ilgili olarak öngörülen % 30’luk üst sınır, 

1580 sayılı Belediye Yasasının "Belediye Masrafları" üst baĢlıklı 17. maddesinin 16. 

Fıkrasında da Ģu Ģekilde yer almıĢtır;  

“Belediye bütçesinden tediye edilecek olan maaĢ ve ücretler yekünu senevi varidatın azami 

%30'unu tecavüz edemez. Görülen ihtiyaca göre ve Dahiliye Vekaletinin müsaadesiyle bu miktar 

arttırılabilir.” 

 

Dikkat edilirse aradan 80 yıl geçmesine karĢın % 30’luk oran değiĢmemektedir. Bu 

orana nasıl varıldığı bilinmemektedir. Deyim yerindeyse her Ģey değiĢmekte, ancak oran aynı 

kalmaktadır. Dünya değiĢirken bu oranın değiĢmemesi ve tartıĢılmaması da ayrıca 

düĢündürücüdür.  

KüreselleĢme ve yerelleĢme tartıĢmaları devletin küçültülmesi sonucunu beraberinde 

getirmektedir. Bu tartıĢmalarda merkezi yönetimin küçülerek güç kaybedeceği ve yerel 

yönetimlerin giderek güçleneceği iddia edilmektedir. Burada söz konusu iddianın geçerliliği 

kamu harcamalarındaki değiĢim üzerinden tartıĢılmaktadır. Genel olarak kamu kesiminin özel 

olarak da merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin harcamalarındaki değiĢim ortaya 

konmaktadır. 
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         1990 Sonrası Kamu Harcamaları 

Kamu harcamalarındaki değiĢim süreci, Hatay ili belediyelerine ait veriler 1990 sonrası 

dönemi kapsadığı için, 1990 sonrası ile sınırlı olarak ele alınacaktır. Muhasebat Genel 

Müdürlüğü (MGM) tarafından ayrıntılı verilere ulaĢabildiğimiz, 2006–2011 dönemi de 

ayrıntılı çözümlemeler yapılmasına elveriĢli olmaktadır. 

Kamu kesimi harcamalarına bakıldığında, cari giderlerin GSYĠH içindeki payının 1990 

yılında % 7.53 olduğu görülür. 20 yıl süresince 11.27 üst ve 7.19 alt sınırı olan bir bant içinde 

dalgalanmıĢ ve 2009 yılında, üst sınır değeri olan, % 11.27 olarak gerçekleĢmiĢtir  (ġekil 4). 

1998 fiyatları ile ifade edilmek istenirse, 38 milyardan 110 milyara yükselmiĢtir.  

 

Şekil 4.: Kamu Kesimi Harcamalarının GSYİH İçindeki  Payları (1990 Sonrası) 
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1990 100 olarak alınıp değiĢime bakıldığında dönem sonunda; cari harcamaların % 287 

ve yatırım harcamalarının % 131 olarak gerçekleĢtiği görülür (ġekil 5). Transfer 

harcamalarında ise dalgalı bir seyir söz konusudur. 

 

Şekil 5.: Kamu Kesimi Harcamaları (1990 – 100) 2012 Fiyatları 
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Merkezi Yönetim harcamalarına bakıldığında, cari giderlerin GSYĠH içindeki payının 

1975 yılında % 6.32 olduğu görülür. 20 yıl süresince 8.84 üst ve 5.87 alt sınırı olan bir bant 

içinde dalgalanmıĢ ve 2009 yılında % 8.84 olarak gerçekleĢmiĢtir  (ġekil 6). 

 

Şekil 6.: Merkezi Yönetim Harcamalarının GSYİH İçindeki  Payları (1990 Sonrası) 
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1990 100 olarak alındığında; cari harcamaların % 268 ve yatırım harcamalarının % 264 

olarak gerçekleĢtiği görülür (ġekil 7). Transfer harcamalarında yine önemli ölçüde 

dalgalamanın hakim olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 7.: Merkezi Yönetim Harcamaları (1990 – 100) 2012 Fiyatları 
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Mahalli idarelerin harcamalarına bakıldığında ise, cari giderlerin GSYĠH içindeki 

payının 1975 yılında % 0.94 olduğu görülür. 20 yıl süresince 2.21 üst ve 0.91 alt sınırı olan 

bir bant içinde dalgalanmıĢ ve 2009 yılında % 2.21 olarak gerçekleĢmiĢtir  (ġekil 8). 
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Şekil 8.: Mahalli İdareler Harcamalarının GSYİH İçindeki  Payları (1990 Sonrası) 
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1990 100 olarak alındığında, cari harcamalarda % 450’lik ve yatırım harcamalarının % 

483’lük artıĢ gerçekleĢmiĢtir (ġekil 9). Transfer harcamalarında, özellikle 2000 sonrasında, 

ciddi dalgalamanın egemen olduğu görülür. 

 

Şekil 9.: Mahalli İdare Harcamaları (1990 – 100) 2012 Fiyatları 
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Kamu kesimi açısından cari harcamaların GSYĠH’ya oranı süreç içerisinde artarak 

2000’li yılların sonuna doğru % 10 civarında gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır. Buna karĢılık 

yatırım harcamalarının payı % 4 civarında oynamaktadır. Merkezi yönetim açısından 

bakıldığında, % 7-8 bandı arasında gerçekleĢen bir cari harcama ve % 2’ler etrafında 

gerçekleĢen bir yatırım harcamasından bahsedilebilir. Mahalli idarelerin harcamalarında 

değiĢim daha belirgindir. 2000’li yıllarla birlikte cari harcamaların GSYĠH’ya oranı % 1’ler 

seviyesinden, nerdeyse iki kat artarak, % 2’lerin üzerine çıkmıĢtır. Yatırım harcamaları da % 

1–2 bandında dalgalı bir seyir izlemiĢtir. Mahalli idarelerin cari harcamalarında meydan gelen 

değiĢimin nereden kaynaklandığına bakmak yerinde olacaktır. Cari harcamalar ana hatlarıyla 

personel harcamaları ve diğer cari harcamalar olarak ikiye ayrılabilir. ġimdi personel 

harcamalarındaki değiĢim ele alınacaktır. 
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         1990 Sonrası Belediyelerin Personel Harcamaları 

Merkezi Yönetimin personel harcamalarının, toplam harcamalar içindeki payı 1990 

yılında % 38.70 olarak gerçekleĢmiĢtir. 1992 yılında % 41.70 ile dönem içinde en yüksek 

oran kaydedilmiĢtir. 2001 yılında % 18.90 ile en düĢük oran gerçekleĢmiĢtir. Dönem sonuna 

gelindiğinde bu oran % 27.37 olmuĢ ve 22 yılın ortalaması % 26.64 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2005 yılı sonrasında ortalama olarak % 25’lik bir oran oluĢmuĢtur.  

Belediyelerin personel harcamalarının, toplam belediye harcamaları içindeki payı 1990 

yılında % 46.32 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu rakam incelenen dönem içinde kaydedilen en 

yüksek orandır. Dönem sonunda bu oran % 20.15’e kadar gerilemiĢ ve 22 yılın ortalaması % 

31 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2005 yılı sonrasında ortalama olarak % 20’lik bir oran oluĢmuĢtur. 

Belediyelerin personel harcamaları, merkezi yönetim ile karĢılaĢtırıldığında; 2006 yılı 

öncesinde belediye personel harcamalarının merkezi yönetim personel harcamalarının 

oranından yüksek olduğu görülür (ġekil 10). Bu tarihten sonra durum tersine dönmüĢ ve 

belediye personel harcamaları, merkezi yönetim personel harcamalarının gerisine düĢmüĢtür. 

Şekil 10.: Belediye ve Merkezi Yönetim Personel Harcamaları 
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Belediye personel harcamalarının, belediye harcamaları içindeki oranı 1990 sonrasında, 

yani 22 yıllık pay, ortalama olarak 31 olmuĢtur. 1975 sonrası dikkate alındığında, 37 yıllık 

payın,  % 33.28 olarak gerçekleĢtiği görülür. 37 yıl süresince personel harcamaları payının % 

30’un üzerinde gerçekleĢtiği 17 yıl olmuĢtur. 1993 sonrasında sadece 1999’da 30.79 ve 

2004’de 30.41 olarak 2 yıl bu oranın aĢıldığı görülür. 

Personel harcamalarının ayrıntılarına bakıldığında (Tablo 3), 2006 yılında belediye 

personel harcamaları genel bütçe personel harcamalarının % 14’ü seviyesindedir. Ancak 2011 

yılında bu oranın % 12’lere yaklaĢtığı görülür. Bu durum, diğer mahalli idare birimleri için de 

geçerlidir. 
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Tablo 3.: Yerel Yönetimler Personel Harcamaları (2006-2011) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
GB 34.038.277 38.890.462 43.608.903 49.841.067 55.406.273 64.057.271 

MĠ 7.096.245 7.515.642 9.043.538 9.531.236 10.285.548 8.453.926 

ĠÖĠ 1.479.204 1.508.896 2.028.182 1.791.003 1.952.187 1.733.215 
BĠ 847.828 933.866 1.070.416 1.107.339 1.182.213 956.727 

MĠB - - - 202.982 189.759 144.856 

B 4.769.213 5.072.880 5.944.940 6.429.912 6.961.389 5.619.128 

BġB 905.899 987.397 1.169.233 1.300.164 1.369.619 1.172.729 
Ġl Belediyeleri 749.562 770.023 855.869 982.900 1.042.198 821.043 

Ġlçe ve Ġlk Kademe 3.113.752 3.315.460 3.919.838 4.146.848 4.549.572 3.625.356 

Personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki payına (Tablo 4), 2006 yılında 

belediye personel harcamaları toplam harcamaların % 22.04’ü seviyesindedir. Ancak 2011 

yılında bu oranın % 20’lere gerilediği görülür. Bu durum, diğer mahalli idare birimleri için de 

geçerlidir. Bunun istisnası olarak belediyelere bağlı iĢletmeler görülmektedir. Personel 

harcamalarının toplam harcamalara oranı açısından en iyi durumda olan, % 11.46’lık oran ile 

büyükĢehir belediyeleridir. Ardından il merkezi belediyeleri ve ilçe belediyeleri gelmektedir. 

Tüm birimler dikkate alındığında, personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki 

payının % 30’ların oldukça altında seyrettiği görülmektedir.  

                              Tablo 4.: Personel Harcamaları (2006-2011) Yüzde 

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
GB 19,44 19,43 19,64 18,98 19,23 20,91 

MĠ 21,50 19,08 19,68 19,76 19,69 20,25 
ĠÖĠ 26,12 24,42 29,66 23,71 22,56 24,42 

BĠ 14,86 12,67 13,14 13,43 15,29 17,26 
MĠB    12,92 8,27 7,91 

B 22,04 19,64 19,20 20,73 20,19 20,15 

BġB 10,82 9,58 9,50 9,52 9,90 11,46 
ĠLB 30,58 26,97 25,15 30,13 26,92 24,42 

ilÇE 28,78 26,16 25,72 29,36 27,08 25,32 

 

Personel harcamalarının da yer aldığı cari harcamalar açısından baktığımızda ise daha 

farklı bir tabloyla karĢılaĢmaktayız. 1990 sonrasında azalıĢ eğilimine giren cari harcamalar, on 

yılın ardından artmaya baĢlamıĢtır (ġekil 11). Personel ve diğer cari alt baĢlıklarına 

bakıldığında, 2005 yılında bu harcamaların kesiĢtiği görülür. 2006 yılına kadar personel 

harcamalarının altında seyreden diğer cari kalemi, personel harcamalarının üstüne çıkarak 

artıĢ eğilimine girmiĢtir. Bu değiĢimin dikkatle ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 11.: 1990 Sonrasında Belediye Harcamaları % Değişim 
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Hatay’da Belediyelerin Personel Harcamaları 

Hatay’da biri il ve 11’i ilçe olmak üzere toplam 76 belediye bulunmaktadır (Tablo 5). 

AĢağıda sayıları verilen belediyelerden bir il, dokuz ilçe ve 58’i belde belediyesi olmak üzere 

toplam 68 belediyenin verilerine ulaĢılmıĢtır. Ancak elde edilen bu veriler, excell ortamına 

aktarılıp karĢılaĢtırma ve testleri yapıldığında 8 belediyeye ait verilerin güvenilir olmadığı ve 

sorunlar barındırdığı görülmüĢtür. Bu nedenle çözümlemeler 60 belediyeye ait veriler 

üzerinden yapılmıĢtır. 

 

         Tablo 5: Türlerine ve Nüfus Aralıklarına Göre Hatay’da Belediyeler (2011) 

 Nüfus Aralığı İl  İlçe  Belde  Toplam  

2000 altı     7 7 
2001-3000     7 7 

3001-4000     12 12 
4001-5000   1 11 12 

5001-6000     3 3 

6001-7000   1 6 7 
7001-8000   1 3 4 

8001-9000     3 3 
9001-10000   1 1 2 

10001-20000     8 8 
20001-50000   3 3 6 

500000-100000   3   3 

100001 ve üzeri 1 1   2 
Toplam 1 11 64 76 

Hatay’da 1980’lerin sonunda ve özellikle 1994 ve 1999 yerel seçimleri öncesinde 

belediye sayılarında ciddi artıĢlar olmuĢtur. 1963’te belediye sayısı 14 iken, 1980’lerde 21’e 

yükselmiĢtir.  Ancak 1989 seçimleri öncesinde bu rakam 28’e çıkmıĢtır. En büyük artıĢ 1994 

seçimleri öncesinde gerçekleĢmiĢ ve 32 belediyenin eklenmesiyle 60’a yükselmiĢtir. 1999 

yerel seçimleri öncesinde ise 16 belediyenin eklenmesiyle toplam belediye sayısı 76’ya 

ulaĢmıĢtır. 
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Hatay’da verileri incelenen 68 belediye hakkında genel tespitlerde bulunmak oldukça 

güçtür. Bu nedenle öncelikle ilçe merkezi belediyeleri ele alınacak, daha sonra nüfus 

büyüklükleri ve kuruluĢ tarihleri açısından farklılaĢmalar ortaya konulacaktır. Burada Hatay 

belediyeleri hakkında ortak noktalar olabilir mi sorusu yanıtlanarak, son 20 yıl süresince bir 

değiĢim olup olmadığı gösterilmeye çalıĢılacaktır. Burada yapılacak tespitlerin genel ifadeler 

içerdiği hatırlanmalıdır. Farklı (ilçe merkezi-belde, nüfus büyüklüğü, kuruluĢ tarihleri gibi) 

gruplandırmalar yapıldığında, aynı grup içinde biri birinden çok farklı değerlere sahip 

belediyeler yer alabilmektedir. Ancak ortalama değerlerin bir eğilim belirttiği 

düĢünülmektedir.  

Ġlçe belediyelerinin personel harcamalarına bakıldığında, Reyhanlı (% 77.40), 

Samandağ (% 59.31), Ġskenderun (% 57.61) ve Kumlu (% 50.22) belediyelerinin % 50 

seviyesinin üzerinde harcama yaptığı görülür. Antakya, Erzin ve Dörtyol belediyelerinin 

personel harcamaları % 30 seviyesinin altına inmiĢtir. 1990 sonrası dönem, personel 

harcamalarının gerek toplam harcamalar gerekse cari harcamalar içindeki oranları açısından 

büyük dalgalanmalara sahne olmuĢtur. 20 yılın sonunda cari harcamaların toplam harcamalar 

içindeki oranı % 67’lerden, % 56’lara gerilemiĢtir. Personel harcamalarının toplam 

harcamalar içindeki oranı da % 54’lerden, % 44’lere düĢmüĢtür. Ortalamalardaki oranların 

büyüklüğü bazı belediyelerin personel harcamalarına ait oranların büyüklüğünden 

kaynaklanmaktadır. 

Şekil 12.: 1990 Sonrasında Hatay İlçe Belediyelerinin Personel Harcamaları (Yüzde Olarak)  
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Nüfus büyüklükleri açısından belediyelerin personel harcamalarına baktığımızda nüfusu 

20.000’in üzerinde olan belediyelerin büyük bölümü ilçe belediyeleri olduğu için ilçeler için 
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söylenenler burada da geçerlidir. Geriye kalan üç belde belediyesinin personel harcamalarının 

% 30’lar civarında seyretmektedir. 

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasındaki belediyelerin de personel harcamalarının toplam 

harcamalar içindeki oranları yine % 30’lar seviyesinde dalgalanmakta olduğu görülmektedir. 

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasındaki belediyelerin personel harcamalarının oranları yine % 

30’lar seviyesinde dalgalanmakla birlikte, nüfus azaldıkça % 30’lar seviyesinden 

uzaklaĢmakta olduğu görülür. Nüfusun 5.000’in altında olan belediyelere bakıldığında % 40–

50 bandında bir kümeleĢme söz konusudur.  

Belediyelerin kırsal niteliği bu genel tespitlerin istisnası olarak görülebilir. Kırsal nitelik 

ağır bastıkça, personel harcamalarının oranı giderek artmaktadır. Ayrıca belediyelerin il ve 

ilçe merkezlerine uzaklığının da etkisi olduğu tartıĢılabilir. Ġlçe merkezlerinin mücavir 

alanlarında kurulan belde belediyeleri, kentin bir parçası olarak büyüyüp geliĢmekte ve yeni 

rant alanları olarak azımsanmayacak ve gözden kaçırılmaması gereken bir gelirlere sahip 

olmaktadırlar. Ayrıca bu belediyelerin rant odaklı ve daha esnek hareket ettikleri de ifade 

edilebilir. 

KuruluĢ tarihleri açısından belediyelerin personel harcamalarına baktığımızda, 

1960’lardan itibaren faaliyet yürüten belediyelerin büyük bölümü ilçe belediyeleri olduğu için 

ilçeler için söylenenler burada da geçerlidir. Geriye kalan üç belde belediyesinin personel 

harcamalarının % 30’lar civarındadır. 

1965-1985 yılları arasında faaliyete geçen altı belediye’den verilerine sahip olduğumuz 

altı belediyenin personel harcamalarının oranı % 40’lara yaklaĢmaktadır. 1989 öncesi tüzel 

kiĢiliği kazanan yedi belediyenin de personel harcamalarının oranı % 40’lar civarında 

seyretmektedir. 

1994 yerel seçimleri öncesinde 32 adet yeni belediye kurulmuĢtur. Bu belediyelerin 

personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranı ortalama olarak % 50’lere 

yaklaĢmaktadır. Son olarak 1999 yerel seçimleri öncesinde 16 yeni belediye kurulmuĢtur. Bu 

belediyelerin personel harcamalarının payı da ortalama olarak % 45’ler civarında 

gerçekleĢmektedir. 

1990 sonrasında yaĢanan değiĢim sürecini birkaç örnek daha iyi anlatabilecektir. 

Antakya belediyesinin personel harcamalarının toplam belediye harcamaları içindeki oranı % 

60–70 bandı arasında seyrederken, 1992 yılından itibaren bu oran azalmaya baĢlamıĢ, 1997 

yılı ile birlikte azalıĢ eğilimi tersine dönmüĢ, 2000 yılı sonrasında tekrar azalıĢ eğilimine 
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girmiĢtir (ġekil 13). 2007 sonrasında % 30’lar civarında seyreden personel harcamaları, 2010 

ve 2011 yıllarında bu seviyenin de altına inmiĢtir. Antakya belediyesinin personel harcama 

eğilimleri ve değiĢim süreci Türkiye ortalaması ile paralellikle sergilemektedir. 

Şekil 13.: 1990 Sonrası Antakya Belediyesi Personel Harcamaları (Yüzde Olarak) 
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Reyhanlı belediyesinin personel harcamalarının toplam belediye harcamaları içindeki 

oranı % 70 seviyesinin üzerinde seyrederken, 1993 yılından itibaren bu oran azalmaya 

baĢlamıĢ, bir dönem % 40’lar civarında dalgalanmıĢ ancak 2002 sonrasında yine eski 

seviyelerine dönerek % 70’lerin üzerine çıkmıĢtır (ġekil 14). Buna benzer belediyelerde, 

personel alımları nedeniyle ortalamadan ciddi sapmalar olduğu görülmektedir. Kamu 

personelinin iĢ güvencesi nedeniyle, personel harcamalarında bir katılık oluĢmakta ve oranlar 

uzun yıllar değiĢmemektedir. 

 

Şekil 14.: 1990 Sonrası Reyhanlı Belediyesi Personel Harcamaları (Yüzde Olarak) 
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Çekmece Belde Belediyesi 1994 seçimleri öncesinde kurulmuĢtur. Buna karĢın personel 

harcamalarının oranı sürekli olarak % 30’lar seviyesinin altında kalmıĢtır (ġekil 15). Çekmece 
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Belediyesinin performansına bezer birkaç belediye olmakla birlikte, diğer belediyelerden 

farklılaĢmaktadır. Bu farklılaĢmanın temel nedenlerinden biri düzenli ve iyi bir gelire sahip 

olmasıdır. Diğer belediyelerin önemli bölümünün, gelir kaynaklarında en önemli yeri genel 

bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar oluĢturmaktadır. Ayrıca elde ettikleri diğer gelirler 

düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip değillerdir. Bu belediyelerin gelir elde ettikçe 

harcadıkları, gelir elde edemediklerinde büyük açıklar vererek, bir sonraki yıl yeni bir denge 

kurdukları görülmektedir. Bu nedenle personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki 

oranları yıldan yıla büyük dalgalanmalar sergilemektedir. 

 

Şekil 15.: 1990 Sonrası Çekmece Belediyesi Personel Harcamaları (Yüzde Olarak) 
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         Sonuç Yerine 

Belediyelerin personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranının oldukça 

yüksek olduğu dile getirilmektedir. Ancak veriler incelendiğinde bu durumun oldukça 

münferit ve dönemsel olduğu görülmektedir. Uzun vadeli ortalamalara bakıldığında personel 

harcamalarının yasal sınırlar etrafında Ģekillendiği görülmektedir. Son yılların verileri dikkate 

alındığında ise bu oranların % 30 seviyesinin altında olduğu ve giderek % 20’ler civarında 

kümeleĢtiği gözlenmektedir. 

Ancak personel harcamalarının oranlarına bakıldığında oldukça dalgalı bir seyir göze 

çarpmaktadır. Belli dönemlerde bu oranların % 40’ları aĢtığı olmuĢtur. Bu değiĢimde siyasi 

kaygılarla belde belediyesi kurulması ve çalıĢanların durumunu iyileĢtirmeye yönelik 

düzenlemelerin etkisi söz konusudur. Kimi belediyelerin personel harcamalarının oldukça 

yüksek seyretmesi de olasıdır. Ancak bu münferit örneklerin genelleĢtirilmesi hatalı olacaktır. 
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Bu nedenle personel harcamaları açısından bu farklılaĢmaların nedenleri iyi tespit edilerek, 

gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Düzenli ve sürdürülebilir gelire sahip olan belediyelerin harcama yapısı da daha düzenli 

ve dengeli olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında nüfusu büyük olan, kentsel niteliği ağır basan, 

vergilendirilebilir ve gelir yaratan faaliyetlere konu olan belediyeler daha avantajlı bir 

durumdadır. Özellikle il ve ilçe merkezlerine yakın mesafede kurulan belde belediyelerinin, 

kentsel faaliyetler ve oluĢan rant nedeniyle önemli gelirler elde ettikleri gözlenmektedir. 

Kırsal niteliği ağır basan belediyelerin de düzenli ve sürdürülebilir gelirden yoksun oldukları 

görülmektedir. Bu tip belediyelerin gelirinin nerdeyse tamamına yakın bir bölümü, genel 

bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan oluĢmaktadır. 

Belediye personel harcamalarının toplam harcamalar içindeki payını etkileyen bir diğer 

unsur da izlenen personel alım politikaları olmaktadır. Yerel düzeyde yaĢanan çeĢitli (eĢ-dost, 

akraba-tanıdık, ahbap-çavuĢ vb) iliĢkilere eĢlik eden oy ve rant kaygısı, hesapsız bir personel 

alım stratejisine neden olabilmektedir (Bknz. GüngörmüĢ, 2007). Bu tür iliĢkilerin gücü 

merkezi yönetime de yansımakta ve yaĢanan geliĢmelere göz yumulmaktadır. Kimi belediye 

yönetimleri bu gibi kısa vadeli ve dar çıkar hesaplarını aĢarak iyi örneklere imza 

atabilmiĢlerdir. Bu, hem personel harcamalarının yapısından hem de beldelerinde 

gerçekleĢtirdikleri hizmetlerden anlaĢılabilmektedir. 

Merkezi düzeyde de siyasi kaygılarla körüklenen belediye kurma furyası 1990’lar 

sonrasında önemli sorunlara yol açmıĢtır. Hesapsız ve ölçüsüz kurulan belde belediyelerinden, 

barındırdıkları yapısal sorunlar nedeniyle, akılcı ve tutarlı bir yönetime ve istikrarlı mali 

tablolara sahip olmasını beklemek safdillik olacaktır. Bu sorunun ortaya çıkmasında merkezi 

ve yerel düzeydeki siyasi aktörlerin ortak sorumluluğu söz konusudur. Sorun yaratıldıktan 

sonra günah keçisi aramak yersiz ve anlamsız olacaktır. 

1990 sonrasında belirginleĢen sorun, personel harcamalarının toplam harcamalar 

içindeki oranının yüksek olması değildir. Çünkü eldeki veriler bize bu oranın giderek 

azaldığını göstermektedir. KüreselleĢme ile bir arada yürüyen neo-liberal politikalar sayesinde 

personel giderleri kalemi kapsamındaki harcamalar gün geçtikçe azalmaktadır. Buna karĢın 

sayısı giderek artan hizmetlerin ihale yolu ile özel sektöre devredilmesi ve yaptırılması 

sonucunda, cari giderlerde artıĢ eğilimi belirginleĢmektedir. Ġlk bakıĢta personel 

harcamalarında azalıĢ, sevindirici ve olumlu bir geliĢme olarak algılansa da, diğer cari 

harcamaların; “mal ve hizmet alımları” kaleminin içine gizlenmiĢ “personel giderleri” gözden 
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kaçırılmaktadır. Bu durumun analiz edilmesi, nedenleri ve sonuçlarının ayrıntılı ve kapsamlı 

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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