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Türkiye’de Büyükşehir 
Belediyelerinin Bütçe 
Sürdürülebilirliği Üzerine Bir 
Uygulama

Öz

Türkiye’de büyükşehir belediyeleri yerel idare birimi olarak kendilerine atfedilen 
hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla kamu gelirlerinden pay almakta olup bu 
gelirler hem kendi öz kaynaklarından hem de merkezi yönetimin sunduğu mali 
katkılardan oluşmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin sürdürülebilirli-
ği yerel kamu hizmetlerinin etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirilmesi açısın-
dan önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin 
sürdürülebilirliği Hakkio-Rush (1991) ile Quintos (1995) tarafından önerilen ve 
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesine dayanan yön-
temlerle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle 
(2007-2016) Türkiye’de büyükşehir belediyeleri açısından bütçe sürdürülebilirli-
ğinin zayıf olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyeleri, Bütçe, Sürdürül-
ebilirlik, Eşbütünleşme

Budget Sustainability of the Metropolitan 
Municipality in Turkey: An Application

Abstract

In Turkey, the metropolitan municipalities receive a share of public revenues in 
order to fulfill the services attributed to them as the local administration unit, and 
these revenues consist of financial contributions from both their own resources 
and the central government. The sustainability of the budgets of the metropolitan 
municipalities is important in terms of ensuring that local public services are carri-
ed out effectively and continuously. In this study, the sustainability of the budgets 
of the metropolitan municipalities was analyzed by methods based on the testing 
of the cointegration relation between the variables proposed by Hakkio-Rush 
(1991) and Quintos (1995). As a result of the analysis carried out (2007-2016), 
it has been found that the budget sustainability is weak in terms of metropolitan 
municipalities in Turkey.
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ability, Cointegration

Mehmet DAĞ1

Oktay KIZILKAYA2

Fatma KIZILKAYA3

1 Yrd. Doç. Dr., Hakkari 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, 
mehmetdag@hakkari.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-2206-2184

2 Yrd. Doç. Dr., Hakkari 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 
o.kizilkaya.4@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3412-5616

3 Öğr. Gör., Hakkari Üniversitesi 
Yüksekova MYO İşletme Yönetimi 
Bölümü, 
fatmakizilkaya@hakkari.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-1028-9341

M. DAĞ - O. KIZILKAYA - F. KIZILKAYA



66
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama

1. Giriş

Kamu hizmetlerinin sunumu açısından Türkiye ve 
Dünya örneklerine bakıldığında merkezi idareler 
ve yerel idareler arasında genel itibariyle bir görev 
dağılımı yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu kap-
samda 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde nüfus 
bakımından kalabalık şehirlerde büyükşehir bele-
diyeleri oluşturulmuş, zaman içinde ölçek, yüzöl-
çümü ve gelişmişlik kriterleri de nüfus kriteri ile 
beraber büyükşehir belediyelerinin belirlenmesine 
esas teşkil etmeye başlamıştır. Büyükşehir siste-
mine geçiş ülkenin hem idari hem de mali yapı-
sında önemli dönüşümlere neden olmuştur. An-
cak bu noktada hizmetlerin sürdürülebilir olması 
açısından büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin 
sürdürülebilir olması da büyük önem taşımaktadır. 
Zira büyükşehir belediyelerinin mali açıdan güçlü 
olmaları, üstlendikleri hizmetlerin etkin bir şekil-
de sunulmasına katkı sağlayacaktır.

2. Teorik Çerçeve ve Literatür Özeti

Kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü 
olan kamu idarelerinin bütçe harcamaları ve gelir 
gider dengeleri hizmetlerin sunumunda belirleyici 
rol oynamaktadır. Bütçe dengelerinin sürdürülebi-
lir olması uzun vadeli yatırım planları yapılabil-
mesi açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
kamu açıklarının sürdürülebilirliğini ölçmek ama-
cıyla çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Dönemler 
arası bütçe kısıtı yaklaşımı bu yaklaşımlar arasın-
da yer almakta olup son yıllarda ağırlık kazanma-
ya başlamıştır.

Dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımı; uzun va-
dede bütçe açığının kamunun gelir fazlası ile kar-
şılanması gerekliliğini yani, kamunun borçlarını 
sürekli olarak borçlanmayla ödeyemeyeceğini ve 
bu borcu ödeyebilmek için uzun dönemde gelir 
fazlasına sahip olması gerektiğini varsaymaktadır. 
Bu kısıtın sağlanması bütçe açığının uzun vadede 
ödenebileceğini göstermekte olup, bu varsayım 
altında bütçe politikalarının sürdürülebilirliğini 
araştıran çalışmalar Hamilton ve Flavin’in 1986 
yılında yapmış oldukları çalışma ile başlamıştır. 
Hakkio ve Rush (1991), yaptıkları çalışmada te-
orik yapının fazla değişmediği fakat kullanılan 
ekonometrik yöntemin değiştiği farklı bir yakla-
şım geliştirmişlerdir. Söz konusu çalışmada, 1950: 
2 ve 1998: 4 dönemi için ABD bütçe politikala-
rının sürdürülebilirliğini analiz etmek amacıyla 

faiz ödemelerini içeren devlet harcamaları (Gt) ve 
devlet gelirleri (Rt) değişkenleri arasındaki ilişki 
eşbütünleşme testleri uygulanarak incelenmiştir. 
İncelenen dönem için seriler eşbütünleşik iken, 
belirtilen dönem iki ayrı alt gruba ayrıldığında 
ise serilerin eşbütünleşik olmadıkları görülmüş ve 
ele alınan dönemde ABD’nin bütçe politikalarının 
sürdürülemez olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dönemler arası bütçe kısıtı yaklaşımı, iki testi 
içermektedir. Birinci test, değişkenlerin durağan-
lığını inceleyen birim kök testleridir. İkincisi ise, 
bütçe gelirleri (Rt) ile bütçe harcamaları (Gt) ara-
sındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan eşbütün-
leşme testleridir (Kaya, 2013: 75-76). Hakkio ve 
Rush (1991) yaptıkları çalışmada dönemler arası 
bütçe kısıtı yaklaşımı çerçevesinde eşbütünleşme 
kavramını kullanarak bir sürdürülebilirlik yaklaşı-
mı geliştirmişlerdir. Buna göre,

Rt= α+βGt + εt    (1)

olmalıdır. Bu eşitlikte bütçe açığının sürdürüle-
bilirliği için önemli ve etkili bir durum serilerin 
eşbütünleşik olmalarıdır. Bu bulguya dayanarak 
aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

• Eşbütünleşme yok ise mali sürdürülebilirlik 
yoktur.

• Eşbütünleşme var ise ve β = 1 iken mali sürdü-
rülebilirlik vardır.

• Eşbütünleşme var ise β < 1 iken mali sürdürüle-
bilirlik sağlanamayabilir.

• β≤0 iken bütçe harcamaları bütçe gelirlerinden 
daha hızlı bir artış göstermektedir ve mali sürdürü-
lebilirlik yoktur (Kaya, 2013:76-77).

Hakkio-Rush’ın bu çalışması Quintos (1995) ta-
rafından genişletilerek, sürdürülebilirliğin zayıf 
ve güçlü olma koşullarını tanımlamıştır. Quintos 
(1995) yaptığı çalışmada; 

Eğer; 

• Rt ve Gt serileri eşbütünleşik ve β =1 ise bütçe 
açığının güçlü sürdürülebilir olduğunu, 

• Rt ve Gt serileri eşbütünleşik ve 0 < β < 1 ise 
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• β ≤ 0 ise bütçe açığının sürdürülemez olduğunu 
göstermiştir (Quintos, 1995:409). 

Zayıf sürdürülebilirlik (0 < β < 1) durumunda dev-
let, gelirlerinden daha fazla harcama yapmakta 
olduğu için bu durumu devam ettiremeyecek ve 
alacağı borçlar karşısında daha fazla faiz ödemek 
zorunda kalacaktır (Quintos, 1995: 410). Zayıf 
sürdürülebilirlik, aynı zamanda herhangi bir fi-
nansman yolunun, bir başka finansman yolu kulla-
nılmaksızın sürdürülebilir olmadığı durumu ifade 
etmektedir. Örneğin, iç borçların sürdürülebilirli-
ği, dış borçlanma veya para basılmasına bağlıdır 
ve dış borç alınmaksızın iç borçların sürdürülmesi 
imkânsızdır (Özgen, 2002:185). 

Güçlü sürdürülebilirlik ise herhangi bir finans-
man yöntemindeki sürdürülebilirliğin bir başka 
finansman yöntemindeki sürdürülebilirliğe bağlı 
olmadığı durumu ifade etmektedir (Özgen, 2002: 
185).Güçlü sürdürülebilirlik koşulu sağlandığın-
da uygulanan politikalarda değişiklik yapılması 
gerekmemektedir. Buna karşın, zayıf sürdürülebi-
lirlik durumunda uygulanan politikalarda bir deği-
şikliğin yapılması gerekli olabilmektedir (Göktaş, 
2011:51).

2.1. Literatür Özeti

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, uluslarara-
sı alanda yerel idarelerin bütçe sürdürülebilirliğine 
dair çok sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. 
Bu konudaki güncel çalışmalardan biri, Bröthaler 
vd. (2015), tarafından 1992-2010 dönemi arasında 
Avusturya’da 2400 belediyenin bütçe sürdürülebi-
lirliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Söz konu-
su çalışmada, ele alınan belediyeler açısından uzun 
dönemde bütçe sürdürülebilirliğinin mevcut oldu-
ğu tespit edilmiştir. Burret vd. (2014) yaptıkları 
çalışmada 1950-2011 yılları arasında Almanya’da 
10 yerel bölgede bütçe sürdürülebilirliğini ince-
lemiş ve yalnız bir bölgenin bütçesinin sürdürü-
lebilir olduğunu saptamışlardır. Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) bünyesindeki 48 eyalette bütçe 
sürdürülebilirliğini 1961-2008 dönemi açısından 
ele alan ve Mahdavi (2014) tarafından yayınlanan 
çalışmada ele alınan tüm eyaletlerde bütçenin sür-
dürülebilir olduğu sonucuna varılmıştır. İspanya 
örneğinde yerel idarelerin bütçe sürdürülebilirliği-

ni inceleyen bir çalışma Larin ve Süssmuth (2014) 
tarafından yapılmış ve 17 yerel idarenin yalnızca 
ikisinde bütçe sürdürülebilirliğinin mevcut olduğu 
bulgusu elde edilmiştir.

Türkiye’de merkezi idarelerin bütçe sürdürülebi-
lirliğini inceleyen çok sayıda çalışma bulunmasına 
karşın aynı durumun yerel idarelerin bütçe sürdürü-
lebilirliği açısından geçerli olmadığı görülmekte-
dir. Türkiye ekonomisinde merkezi yönetim bütçe 
açıklarının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar-
da genellikle açıkların “zayıf sürdürülebilir” veya 
“sürdürülemez” olduğu sonucuna varılmıştır. Öz-
men ve Koğar (1998), Günaydın (2003), Kalyoncu 
(2005), Kuştepeli ve Önel (2005), Göktaş (2011), 
Göçer (2013), Akar (2014), açıkların “zayıf sürdü-
rülebilir” formda seyrettiği bulgusuna ulaşmıştır.  
Diğer yandan Özatay (1997), Akçay vd. (2001),  
Sakal (2002),  Kia (2008), Göktan (2008),  Şen vd. 
(2010), Hepsağ (2011) ise sürdürülemez bir büt-
çe politikası izlendiğini ortaya koymuştur. Azgün 
ve Taşdemir (2006),  Ceylan (2010), Kayalıdere 
(2011), Peker ve Göçer (2012) tarafından yapılan 
çalışmalarda da sürdürülebilirlik bulgusuna ulaşıl-
mıştır. Aslan (2009), 1980-2005 dönemi için yıllık 
veriler üzerinden yaptığı analizde sürdürülemezlik 
sonucuna ulaşmışken 2006:1-2009:6 dönemi için 
aylık veriler baz alındığında sürdürülebilirliğin 
sağlandığı sonucuna varmıştır. 

Yerel idarelerde bütçe sürdürülebilirliğini ele alan 
çalışmalara Türkiye açısından örnek olarak Te-
keli ve Hotunluoğlu (2014) tarafından yapılan ve 
1975-2012 döneminde merkezi ve yerel idarelerin 
bütçe sürdürülebilirliğini inceleyen çalışma veri-
lebilir. Bu çalışmaya göre, merkezi ve yerel idare 
bütçelerinin “zayıf formda sürdürülebilir” olduğu 
tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmada merkezi ve 
yerel idarelerin toplam harcama ve gelirleri veri 
olarak alındığından her bir yerel idare için sürdü-
rülebilirlik bulgusuna ulaşılamamıştır. Hotunluoğ-
lu (2016), Türkiye’de 81 il belediyesinin bütçe-
lerinin sürdürülebilirliğini ele alan çalışmasında 
bütçelerin “zayıf formda sürdürülebilir” olduğunu 
ortaya koymuştur.

3.Veri Seti ve Analiz

Bu çalışmada 2007Q1-2016Q3 dönemi üç aylık 
veriler kullanılarak Türkiye’de büyükşehir beledi-
yelerinin bütçe açığının sürdürülebilir olup olma-
dığı araştırılmıştır. Çalışmada Hakkio-Rush
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68 Grafik 1. Reel Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Giderleri ve Reel Büyükşehir Belediyeleri Bütçe 
Gelirleri

(1991) ile Quintos (1995) tarafından önerilen ve 
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin test 
edilmesine dayanan yöntem kullanılmıştır. Bu 
bağlamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları Aug-
mented Dickey Fuller (ADF) birim kök testiyle 
incelenmiştir. İkinci aşamada; seriler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, Gregory-Hansen 
(1996) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle sı-
nanmıştır. Üçüncü aşamada ise seriler arasındaki 
uzun dönem katsayıları, Dinamik En Küçük Kare-
ler (DEKK) yöntemiyle tahmin edilmiştir.

Çalışmada, büyükşehir belediyeleri bütçe giderle-
ri (r) ve büyükşehir belediyeleri bütçe gelirleri (e) 
değişkenleri kullanılmış, veriler Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü web sitesinden elde 
edilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler enflasyon 
etkilerinden arındırılarak reel hale getirilmiştir. 
Grafik 1’de reel hale getirilen 2007Q1-2016Q3 
dönemi büyükşehir belediyeleri bütçe giderleri ve 
büyükşehir belediyeleri bütçe gelirleri serileri gö-
rülmektedir.

Çalışmada kullanılan değişkenlerden mevsimsel-
lik etkisi tespit edilen büyükşehir belediyeleri büt-
çe giderleri (e) değişkeni TRAMO/SEATS yönte-
mi kullanılarak mevsimsel etkilerden arındırılmış-
tır. Analizde kullanılan her iki seri de logaritmik 
forma dönüştürülmüştür. 

3.1. Birim Kök Testi 

Birim kök sürecinin özelliği bir şokun uzun kalıcı 
etkiye sahip olmasıdır. Çok sayıda birim kök testi 
olmasına rağmen Dickey-Fuller (DF) testi ve onun 
uzantısı olan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 
testi en yaygın kullanılan birim kök testleridir 
(Wooldridge, 2013:660). Değişkenlerin bütünleşik 
derecelerini belirlemek amacıyla Augmented Dic-
key Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır. 
Elde edilen test değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama
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69Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler ADF Test İstatistiği
Kritik Değerler

(%1) (%5) (%10)
lr -0.793 [1] -3.621 -2.943 -2.610

∆ lr -4.825 [0]* -3.626 -2.945 -2.611
le 1.193 [2] -3.626 -2.945 -2.611

∆ le -7.807 [1]* -3.626 -2.945 -2.611
Not: Köşeli parantez içindeki değerler, değişkenlerin, AIC’ye göre belirlenmiş uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir. *, ** ve 
*** sırasıyla; %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.

Tablo 1’den izlenebileceği gibi ADF test istatistiği 
sonuçlarına göre, analizde kullanılan lr ve le de-
ğişkenlerinin, düzey değerde birim kök içerdiği ve 
serilerin birinci farklarında durağan oldukları so-
nucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre 
Gregory-Hansen testi ile eşbütünleşme ilişkisinin 
incelenebilmesi için gerekli ön koşul sağlanmıştır.

3.2. Eşbütünleşme Analizi

Zaman serisi verileri kullanılarak yapılan ekono-
metrik analizlerde karşılaşılan sorunlardan biride 
durağan olmayan değişkenlerin modelde sahte 
regresyona sebep olmalarıdır (Göktaş, 2005:113). 
Sahte regresyondan kaçınmak iki şekilde müm-
kündür. Birincisi değişkenleri durağanlaştırarak 
kullanmaktır. En yaygın durağanlaştırma işlemi ise 
fark almaktır ancak fark alma işlemi serilerin uzun 
dönem dinamiklerini (ilişkisini) yok etmektedir. 
İkincisi ise eşbütünleşme analizine başvurmaktır 
(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010:484). Dura-
ğan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon 
analizlerinin anlamlı olabilmesi ve gerçek ilişkile-
ri yansıtabilmesi, ancak bu zaman serileri arasında 
bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığıyla mümkün ol-
maktadır (Gujarati, 1999: 725, 726). 

Serilerde yapısal kırılmaların varlığı durumunda, 
yapısal kırılmaları dikkate almayan eşbütünleşme 
testleri sapmalı sonuçlar verecektir. Bu nedenle, 
eşbütünleşme testlerinde yapısal kırılmaların et-
kilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Gregory 
ve Hansen (1996) eşbütünleşme testinde kırılma 
noktası içsel olarak belirlenmekte ve bu test tek 
yapısal kırılmayı dikkate almaktadır. Gregory ve 
Hansen (1996), yapısal kırılmaların varlığı duru-
munda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olup 
olmadığını test edebilmek için, üç farklı model 
geliştirmişlerdir (Gregory ve Hansen, 1996: 103):

Sabitte Kırılma Modeli (Model CC):

Bu modelde  yapısal kırılmadan önceki sabit te-
rimi,  ise yapısal kırılma zamanında sabit terim-
de meydana gelen değişmeyi göstermektedir. 

Trendli Sabitte Kırılma Modeli (Model C/T):

Model C/T, Model CC’ye trend teriminin eklen-
mesiyle elde edilmektedir.

Rejim Değişikliği (Model C/S):

Bu durumda  ve , Model CC’de tanımlandığı 
gibidir. Burada , rejim değişikliği öncesi eğim 
katsayısını,  ise eğim katsayısındaki değişimi 
ifade etmektedir. Model C/S, hem sabitte hem de 
eğimde kırılmaya izin veren kukla değişkenleri 
içermektedir.

Burada, n gözlem sayısını,  değişim nok-
tasının (göreceli) zamanlamasını ve [ ] da tamsa-
yı kısmı göstermek üzere DU kukla değişkeni şu 
şekilde tanımlanmaktadır (Gregory ve Hansen, 
1996: 102).

Gregory-Hansen testinde her olası yapısal kırılma 
noktası ( ) için modeller EKK yöntemi ile tahmin 
edilir ve elde edilen kalıntılara birim kök testleri 
uygulanarak Philips test istatistikleri (  ve ) ve 
ADF test istatistiği ( ) hesaplanır. 
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70 Tablo 2. Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Model ADF istatistiği
Kritik Değerler

Kırılma Tarihleri (DU)
%1 %5 %10

C -5.076** -5.13 -4.61 -4.34 2011Q2
C/T -6.498* -5.45 -4.99 -4.72 2014Q2
C/S -5.188** -5.47 -4.95 -4.68 2014Q4

Not: *;%1, **;%5, ***;%10 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. 

Bu istatistiklerin minimum olduğu tarih ise uygun 
kırılma zamanı olarak belirlenmektedir. Testin hi-
potezleri şu şekilde ifade edilmektedir.

H0: Eşbütünleşme ilişkisi yoktur.

H1: Yapısal kırılma ile birlikte eşbütünleşme iliş-
kisi vardır.

Hesaplanan test istatistikleri, kritik değerden mut-
lak değerce büyük olduğunda, H0 hipotezi redde-
dilmekte ve yapısal kırılma ile birlikte seriler ara-
sında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar 
verilmektedir. Gregory-Hansen (1996) eşbütünleş-
me testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2’de sonuçlar incelendiğinde her üç model-
de de hesaplanan test istatistiklerinin, kritik değer-
lerden mutlak değerce büyük olduğu, dolayısıyla 
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var oldu-
ğu görülmektedir. Seriler, uzun dönemde birlikte 
hareket etmektedir ve bu serilerin düzey değerle-
riyle yapılacak uzun dönem analizi sahte regres-
yon içermeyecektir. Bu durumda seriler arasındaki 

uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmini-
ne geçilebileceğine karar verilmiştir. 

3.2.1. Uzun Dönem Eşbütünleşme 
Katsayılarının Tahmini

Çalışmada uzun dönem eşbütünleşme katsayıları, 
Stock-Watson (1993) tarafından önerilen Dinamik 
En Küçük Kareler (DEKK) yöntemiyle tahmin 
edilmiştir. DEKK yöntemi, açıklayıcı değişkenler-
deki içsellik ve otokorelasyon sorunlarının varlığı 
durumunda da güçlü ve tutarlı tahminler üretmek-
tedir. Stock-Watson (1993), içsellik sorunlarını 
giderebilmek amacıyla açıklayıcı değişkenlerin 
düzey değerlerinin yanında, ilk farklarının gecik-
me (lag) ve öncüllerinin (lead) de modele dahil 
edilmesini önermişlerdir. Ayrıca bu yöntem oto-
korelasyon sorununu da Genelleştirilmiş EKK ile 
yöntemi ile çözebilmektedir. 

Çalışmada uzun dönem eşbütünleşme katsayıları 
DEKK yöntemiyle tahmin edilmiş, elde edilen so-
nuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayıları

Değişken Katsayı t-istatistiği Prob
le 0.56 5.58 (0.000)

le*DU2 0.01 2.19 (0.036)
DU1 0.11 1.71 (0.096)

Sabit Terim 6.15 4.25 (0.000)
Denklem lr=6.15+0.56 le +0.01 le*DU2 +0.11 DU1

R2=0.86 Düzeltilmiş R2=0.83
Not: DU1, Gregory-Hansen testindeki Model C ‘den elde edilen kırılma tarihine göre oluşturulan kukla değişkeni, DU2 ise Model 
C/S ‘den elde edilen kırılma tarihine göre oluşturulan kukla değişkenini ifade etmektedir.
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71Tablo 4. Wald Testi Sonuçları

β Test Edilen Katsayı WDOLS Prob
0.56 1 18.15 0.000

Tablo 3’de eşbütünleşme denklemi uzun dönem 
ilişkisini göstermektedir. Model sonuçlarına göre 
lr ve le serileri arasında pozitif ve istatistiki ola-
rak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eşbütünleşme 
denklemine göre le değişkeninin katsayısı (β), 0.56 
olarak elde edilmiştir. Modelde yer alan değişken-
lerin eşbütünleşik olması ve β katsayısının sıfırdan 
farklı olması dolayısıyla Türkiye’de büyükşehir 
belediye bütçelerinin sürdürülebilir olduğu sonu-
cuna varılmıştır. Bu sürdürülebilirliğin güçlü mü 
yoksa zayıf mı olduğunun tespit edilebilmesi için 
β katsayısının 1 değerinden farklı olup olmadığı 
Wald testi ile sınanmış ve sonuçlar Tablo 4’de gös-
terilmiştir.

Tablo 4’de verildiği gibi hesaplanan WDOLS is-
tatistiği 18.15 olarak elde edilmiştir. Bu değer %5 
anlamlılık seviyesinde χ2 tablo değeri olan 3.84 
değerinden büyük olarak elde edilmiş ve bu sonuç-
lara göre güçlü sürdürülebilirliğin varlığını ifade 
eden β=1 temel hipotezi %5 anlamlılık seviyesin-
de reddedilmektedir. Uzun dönem katsayısı 0 ile 1 
arasında elde edildiğinden, Türkiye’de büyükşehir 
belediyeleri bütçeleri zayıf sürdürülebilir olduğu 
sonucuna varılmıştır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Türkiye’de büyükşehir belediye-
lerinin bütçe açığının sürdürülebilirliği, 2007Q1-
2016Q3 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. 
Bu kapsamda ilk olarak; serilerin durağanlıkları, 
ADF birim kök testiyle incelenmiş ve serilerin dü-
zey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları 
alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. 
Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 
Gregory-Hansen (1996) yapısal kırılmalı eşbütün-
leşme testiyle sınanmış ve seriler arasında eşbü-
tünleşme ilişkisinin var olduğu, yani serilerin uzun 
dönemde birlikte hareket ettikleri tespit edilmiştir. 
Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları ise DEKK 
yöntemiyle tahmin edilmiş ve büyükşehir beledi-
yeleri bütçe giderleri (le) ile büyükşehir belediye-
leri bütçe gelirleri (lr) değişkenleri arasında pozitif 
ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin var oldu-
ğu belirlenmiştir. Eşbütünleşme denklemine göre 
büyükşehir belediyeleri bütçe giderleri (le) değiş-

keninin katsayısının 0.56 olarak elde edilmiştir. 
Bu katsayısının 1 değerinden farklı olup olmadığı 
Wald testi ile sınanmış ve β=1 temel hipotezi red-
dedilmiştir. Uzun dönem katsayısı 0 ile 1 arasında 
elde edildiğinden, büyükşehir belediyeleri bütçe-
lerinin zayıf sürdürülebilir olduğu sonucuna varıl-
mıştır.

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de 
büyükşehir belediyelerinde bütçe sürdürülebilirli-
ğinin “zayıf sürdürülebilirlik” durumundan “güçlü 
sürdürülebilirlik” durumuna geçmesi için politika 
değişiklikleri yapılması gerektiği görülmektedir. 
Bu çerçevede büyükşehir belediyelerine yeterli 
gelir kaynağının sağlanması ve gelir yapılanma-
sında büyükşehir belediyelerinin gelir kaynakla-
rında esnekliğin sağlanması gerekmektedir. Bü-
yükşehir belediyelerinin mali sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında yerel gelir kaynaklarının zengin-
leştirilmesi de önemli bir katkı sağlayabilecektir. 
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