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GİRİŞ : 

Son yapılan nüfus sayımına göre nüfusumuzun %70’i kentlerde yaşamaktadır. 

Son yirmi yıl içerisinde kentlere göçün artması sonucu başta su ve kanalizasyon 

altyapısı, toplu taşıma, imar gibi kentsel altyapı hizmetleri olmak üzere kent yaşamı 

ile ilgili birçok talep ön plana çıkmıştır. Türkiye’de ise son kırk yıldan bu yana 

yaşanan hızlı kentleşme süreci, yerel yönetim alanları içerisinde hizmetlerin hem 

ölçeğini, hem de kalitesini değiştirmiştir. Hızlı kentleşme süreci bir yandan yerel 

hizmetlere olan talebi artırırken,  bir yandan da hizmet kalitesinin iyileştirilmesine 

yönelik talebi arttırmıştır. Belediyeler artan bu talepleri karşılayabilmek, kentleri 

daha yaşanır ve daha modern hale getirebilmek için çok çeşitli alanlarda faaliyet 

göstermeye başlamış, bu faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla yeni kaynak 

arayışlarına girmişlerdir.  

Anayasamızın amir hükmü olmasına rağmen Yerel Yönetimlerin, görevleri ile 

orantılı mali kaynak aktarılması yapılamamıştır. Kaynak kullanımında gelişmiş 

ülkelerin Yerel Yönetimleri, genel bütçe ödeneklerinin %40–60’ını kullanılırken, 

Türkiye’de Yerel Yönetimleri genel bütçe ödeneklerinin %15’ini kullanmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler Yerel Yönetimleri GSMH’nın % 5-25’ini kullanırken ülkemizde % 

3’ünü kullanmaktadır. (Erişim), http://www.yerelnet.org.tr/mali_yapi/rapor_01.pdf, 07 Mart 2009 

 Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiye’nin alt yapı yatırımlarının (su ve 

yağmursuyu sistemleri, atıksu arıtma, kanalizasyon, katı atık) seviyesini Avrupa 

Birliği standartlarına getirmesi için büyük meblağlar tutacak alt yapı yatırımlarını 

yapması gerekmektedir. Belediyelerin bu yatırımları kendi kaynaklarıyla 

gerçekleştirmesi uzun yıllar alacaktır. Sermaye yetersizliğinin yanı sıra, alt yapı 

yatırım ihtiyacının belirlenmesi, projelendirilmesi, projelerin hayata geçirilmesi ve 

yatırım sonrası finansman ve işletme sorunlarının çözülmesi belediyelerin belirli bir 

bilgi, eğitim ve deneyim seviyesinde personele sahip olmasını gerektirmektedir.  

 Belediyelerin altyapı yatırımlarının planlanması (ihtiyaç tespiti, fizibilite 

çalışmaları, finansman temini), yatırımın uygulanması, (yatırım faaliyetlerinin yerine 

getirilmesi için mal ve hizmet alımları, yatırım harcamalarının ödenmesi) ile yatırım 

sonrası işletme faaliyetleri (yatırımın işletmeye alınması, kredi servisi, bakım) 

özellikle Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyelerde belirli bir bilgi ve deneyim 

gerektirmektedir. İller Bankası, belediyelerin bu hizmetlerin yerine getirilmesine 



 

 

2

teknik destek ve finansman sağlamakla birlikte son yıllarda Banka kaynakları 

yetersiz kaldığından belediyelere yeteri kadar destek sağlayamamaktadır. Diğer 

yandan İller Bankası’nın temel proje planlama ve yürütme görevlerini 

üstlenmesinden dolayı belediyelerde, yeteri kadar bilgi ve deneyim birikimi 

oluşamamaktadır. Kısacası birkaç Büyükşehir Belediyesi dışındaki belediyelerin 

altyapı yatırımlarıyla ilgili yukarıda tasnif edilen tüm hizmetleri gereği gibi yerine 

getirebilecek kapasiteye sahip olmadıkları görülmektedir. Avrupa Birliği’ne giriş 

aşamasında olan Türkiye’nin yıllardır çağdaş seviyeye getirilemeyen altyapı 

ihtiyaçlarının tüm belediyelerde yerine getirilmesi, çevre ve insan sağlığına yaraşır 

bir ortamın oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.    

 Yıllar itibariyle giderek azalan belediye gelirlerinin, artan yerel hizmetler 

karşısında yetersiz kalması, altyapı yatırımlarının maliyetlerinin yüksek ve uzun 

vadede yapılabilmesi, yetişmiş, deneyimli insan gücü eksikliği gibi nedenlerle 

belediyeler iç kaynaklardan temin edemedikleri kredileri dış kaynaklardan temin 

etme yoluna gitmişlerdir. Uluslararası finansman kuruluşları, az gelişmiş ülkelerdeki 

finansman sorununa destek vermek amacıyla, program kredileri, proje kredileri, 

sektörel krediler gibi kredi türleri ile bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadırlar.  

 Belediyelerde altyapı yatırımlarının dış kredi ile finanse edilmesi, belediyelere 

ihtiyaç duydukları finansmanı sağlarken, aynı zamanda dış kredi kullanım 

kültürünün oluşumuna ve kurumsal kapasitenin güçlenmesine de önemli katkılar 

sağlamaktadır. Proje kapsamında İdare/Belediyeler tarafından projelerin yürütülmesi 

için kurulan Proje Yönetim Birimlerinde görevlendirilen personelin proje süresince 

almış oldukları eğitimler, proje uygulama esnasında edindikleri bilgi birikimi ve 

deneyim kurumsal kapasiteyi artırarak belediyelerin benzer projelerini yürütmede de 

önemli bir katkı sağlamaktadır.  

 Bu çalışmanın; 

 Birinci Bölüm’de; Belediyelerin genel olarak tarihi, yapısı, görevleri, gelir ve 

giderleri, belediyeleri borçlanmaya iten nedenler, belediyelerin borçlanma 

kaynakları, dış borçlanmada izlenen prosedürlere değinilecektir.  

 İkinci Bölüm’de; Türkiye’de altyapı yatırımlarının önemi ve özellikleri,  altyapı 

yatırımlarında Dünya’daki belli başlı uluslararası finansman kuruluşlarına 

değinilerek, altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanında en büyük finansör 
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kuruluşlardan biri olan Dünya Bankası anlatılarak, Bankanın kuruluşu, amacı, yapısı, 

işleyişi, kredi imkan ve koşullarına değinilecek ve genel anlamda Dünya Bankası 

kredilerinde yaşanan sorunlara da yer verilecektir.  

 Üçüncü Bölüm’de; Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında belediyelerin 

altyapı yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak üzere Hazine Müsteşarlığı 

Garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan sağlanan 212.900.000 AVRO kredinin İller 

Bankası tarafından Alt Kredi Anlaşmaları ile 9 adet Belediye ve 2 adet İdare’ye 

kullandırılması doğrultusunda; projenin amacı, önemi, belediyelerin seçimi, kredinin 

aşamaları ve projede gelinen noktalara değinilerek proje genel hatları ile 

anlatılacaktır.  

 Dördünce Bölümde Araştırma problemin tanımı, amacı ve önemi, kapsam ve 

sınırlılıklar, araştırma hipotezleri, evren ve örneklem, veri toplama aracı ve verilerin 

analizi hakkında bilgi verilecektir.  Ayrıca; “Belediye Hizmetleri Projesi” 

kapsamında bulunan İdare/Belediyeler bünyesinde kurulan Proje Yönetim Birimleri 

üzerinde yapılan anket uygulamasının sonuçları analiz edilecektir. Anket verilerine 

dayanılarak, kullanılan dış kredinin belediye hizmetleri, kurumsal kapasitenin 

artırılması, dış kredi kullanım kültürünün oluşumu, belediye örgütlenmesi, mali 

disiplin oluşumu ve Proje Yönetim Birimi Personeli üzerine etkileri irdelenecektir. 

 Beşinci Bölümde araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi ve önerilere yer 

verilecektir.  
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   BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1. BELEDİYELER 

 1.1. Belediyelerin Tarihine Genel Bir Bakış : 

 Batılı anlamda ilk belediye deneyimi, 1855 yılında İstanbul’da kurularak 

başlatılmıştır. Bu yapılanmada model ülke olarak Fransa örnek alınmıştır. 

Şehremaneti olarak adlandırılan İstanbul Belediyesi, bugün büyükşehir belediye 

modelini andıran bir biçimde iki kademeli olarak örgütlendirilmiştir. Osmanlı 

başkentinde yerleştirilmeye çalışılan belediyecilik, başta liman kentleri olmak üzere 

Osmanlı Devletinin diğer büyük kentlerinde 1860’ların ortalarından itibaren 

kurulmaya çalışılmıştır. (Erişim) http://sbe.dpu.edu.tr/7/297.pdf, 20 Ekim 2009 

 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde yerel yönetimler, ülkedeki genel 

demokrasi, kalkınma ve gelişme sorunlarından daha çok etkilenmişler ve yeterli 

gelişmeyi sağlayamamışlardır. 1950’den itibaren yeni kurulan ve modernize edilen 

merkezi yönetim kurumları karşısında itibarını kaybeden, yetki ve kaynakları 

itibariyle fiili olarak zayıflayan yerel yönetimler, hızlı kentleşmenin ve 

sanayileşmenin getirdiği yeni yükleri karşılamakta zorlanmışlardır. 

 Klasik belediye statüsünün büyük kentlerin sorunlarını çözmede yetersiz 

kaldığından, 1984 yılında Büyükşehir Belediye sistemi devreye girmiştir.  

 1982 Anayasası, büyük yerleşim merkezleri için, özel yönetim biçimleri 

getirilebileceğini hükme bağlamış ve Anayasa’nın bu hükmü uyarınca, 1984 yılında 

kabul edilen Büyükşehir Belediye Kanunu ile önce üç büyük şehirde (İstanbul, 

Ankara ve İzmir) büyükşehir belediye sistemi kurulmuş, daha sonra bunlara yenileri 

eklenerek bugün bu sayı 16’ya çıkmış bulunmaktadır. Tablo-1’de 6/3/2008 tarihli 

5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” a göre belediye sayıları yer 

almaktadır. 
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5747 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 
İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN  

Tablo 1. Türlerine Göre Belediyeler 
5747 Sayılı Kanundan Önce 
Türlerine Göre Belediyeler  

5747 Sayılı Kanundan Sonra 
Türlerine Göre Belediyeler 

TÜRÜ SAYISI  TÜRÜ SAYISI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 
BÜYÜKŞEHİR İLÇE 
BELEDİYESİ 100  

BÜYÜKŞEHİR İLÇE 
BELEDİYESİ 143 

İLK KADEME BELEDİYESİ 283  İLK KADEME BELEDİYESİ 0 
İL BELEDİYESİ 65  İL BELEDİYESİ 65 
İLÇE BELEDİYESİ 750  İLÇE BELEDİYESİ 749 
BELDE BELEDİYESİ 2.011  BELDE BELEDİYESİ 1.975 

TOPLAM 3.225  TOPLAM 2.948 
Kaynak : (Erişim),http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistik.aspx, 18 Mayıs 2009 

 1.2. Türkiye’de Yerleşimlerin Yapısı Ve Değişimi 

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçları, ülkemiz nüfusunun, farklı ölçütlere 

göre, yüzde 65 ila 80’inin kentsel alanlarda yaşadığını göstermektedir. Ülke nüfus 

artış hızı son on yılda belirgin bir biçimde azalmasına karşın, şehirlerde yaşayan 

nüfus büyük bir hızla artmaya devam etmektedir.  

Türkiye’de kentlerin coğrafi dağılımı, çeşitli büyüklükteki yerleşmelerin farklı 

gelişme hızları ve bölgelere göre dengesiz dağılımı, kentsel ve kırsal alanlarda 

yaşanan sorunların ortaya çıkmasında önemli etkenlerdendir. Aşağıdaki tablolarda 

belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun yerleşim büyüklüklerine göre dağılımı ve 

1945 yılından günümüze kadar gelişimi görülmektedir. Tablodan da izleneceği gibi, 

nüfusu 50 bine kadar olan kentsel yerleşmeler en büyük oranda nüfus kaybına 

uğrayan yerleşimlerdir. 1970li yıllarla birlikte ortaya çıkmaya başlayan 500 bin ve 

daha büyük nüfusa sahip kentsel yerleşimler ise nüfusun  %12’sinden fazlasını 

barındırmaktadır. DPT’nin sınıflandırmasına göre incelendiğinde ise, 1970 ve 2000 

arasında, 20 bin ve üzerinde nüfusa sahip kentsel yerleşmelerde yaşayan nüfusun 

toplam nüfus içindeki payının yaklaşık  %30’dan (10,2 milyon kişi), %60’a (40.8 

milyon) yükseldiği görülmektedir. (Erişim),(http://ekutup.dpt.gov.tr/yerleşim /ik661.pdf.), 20 

Ekim 2008 
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Tablo 2. Yerleşim Büyüklüğüne Göre Kentsel Yerleşim Sayısı ve 
Kentleşme Oranlarının Değişimi 

 
 

 

1945 

kent 

sayısı 

1945 

nüfusu 

(%) 

1965 

kent 

sayısı 

1965 

nüfusu 

(%) 

2000 

kent 

sayısı 

2000 

nüfusu 

(%) 

10.000-20.000 62 23,2 79 11.6 273 7,0 

20.001-50.000 30 30,6 68 22,6 182 10,8 

50.001-100.000 6 9,4 16 12,6 83 10,9 

100.001-500.000 4 38,5 14 53,2 96 41,3 

500.001’den fazla - - - - 10 12,2 
Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
 
 

Tablo 3. Nüfusu 20.000 ve Daha Fazla Olan Yerleşmelerde Yaşayan 
(Kentli) Nüfus Oranı 

 
YIL Toplam 

Nüfus 

Kent 

Nüfusu (1) 

Kent Nüfus 

Oranı (%) 

Kır Nüfusu Kır Nüfus 

Oranı (%) 

1970(2) 35.605.176 10.221.530 28,7 25.383.646 71,3 

1975(2) 40.347.719 13.271.801 32,9 27.075.918 67,1 

1980(2) 44.736.957 16.064.681 35,9 28.672.276 64,1 

1985(2) 50.664.458 23.238.030 45,9 27.426.428 54,1 

1990(2) 56.473.035 28.958.300 51,3 27.514.735 48,7 

2000(3) 67.420.000 39.815.727 59,1 27.604.273 40,9 

2001(3) 68.529.000 40.881.741 59,6 27.647.259 40,4 

2002(3) 69.626.000 41.953.824 60,2 27.672.176 39,8 

2003(3) 70.712.000 43.033.989 60,8 27.678.011 39,2 
(1) Kent, 200.000 ve daha fazla nüfusu olan yerleşmedir. 

(2) Sayım tarihi itibariyle. 

(3) Yıl ortası itibariyle tahmin. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
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Tablo 4. Belediye Olan Yerleşmelerde Yaşayan Nüfus Oranı 

 

YIL 
Belediyeler Nüfusunun Toplam 

Nüfus İçindeki Payı (%) 

1950 28,2 

1960 37,9 

1970 47,6 

1980 57,7 

1985 60,3 

1990 67,3 

1997 79,7 

2000 80,7 

2001∗ 81,9 

2002∗ 81,0 

2003∗ 82,6 

∗ Tahmin 

Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
 

Türkiye’de yerleşimler, merkezi kademede, il, ilçe ve köylerden; yerel 

kademede ise büyükşehir belediyesi, büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyesi, il 

belediyesi, ilçe belediyesi ve belde belediyelerinden oluşmaktadır. 

 

Yerel yönetimler ise il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç kademeden 

oluşmaktadır. Türkiye’nin mevcut yerleşme yapısı aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 5. İl, İlçe, Köy, Belediye Ve Büyükşehir Sayıları, 1970-2005 

Yıllar İller İlçeler Köyler 
Büyükşehir 

Belediyesi 

Toplam 

Belediye 

1970 67 572  - 1303 

1980 67 572  - 1725 

1985 67 580  3 1703 

1986 67 582  4 1802 

1987 67 693  7 1911 

1988 67 693  8 1985 

1989 71 696  8 2032 

1990 73 829  8 2061 

1995 79 847  15 2802 

1999 81 850 34.600 15 3227 

2005 81 850 (*) 37.366 16 3225 

(*) İki belediye’nin tüzel kişilikleri düşürülmüştür. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
 

Tablo 6. Belediyelerin Nüfus Gruplarına Göre Dağılımı 
(1 Mayıs 2004 Tarihi İtibariyle) 

Nüfus Grubu Belediye Sayısı Yüzde (%) Nüfüs Toplamı (%) 

0-2000 354 11.0 594.624 1.1 

2001-5000 1652 51.3 5.130.842 9.7 

5001-10.000 559 17.4 3.779.296 7.0 

10.001-20.000 273 8.5 3.750.051 7.0 

20.001-50.000 182 5.7 5.732.722 10.8 

50.001-100.000 83 2.6 5.779.232 10.9 

100.001-250.000 60 1.9 9.616.666 18.0 

250.001-500.000 36 1.2 12.461.669 23.3 

500.001’den fazla 10 0.4 6.558.284 12.2 

Büyükşehir (∗) 16 - - - 

Toplam 3225 100.0 53.403.386 100.0 

∗ Büyükşehir belediye nüfusları, büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe ve alt kademe belediye    
    nüfusları içerisinde gösterildiğinden, ayrıca yazılmamıştır. 
 
Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
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Tablo-6 incelendiğinde, belediyelerin alt nüfus gruplarında yığıldığı 

görülmektedir. Sayısal olarak en büyük yığılma ise 2001 - 5000 grubu arasındaki 

belediyelerde görülmekte, 3.225 belediyenin 1.652’si, başka bir deyişle toplam 

belediyelerin % 51.3’ü bu nüfus grubunda yer almaktadır.  

Yine bu tablodan, belediye sınırları içinde yaşayan toplam nüfusun yaklaşık % 

54’ünün 100 binin üzerinde nüfusa sahip kentlerde yaşadığı görülmektedir. Toplam 

belediye nüfusunun % 35.5’lik bölümü ise de nüfusu 250 binden fazla olan büyük 

kentlerde yaşamaktadır.  

Belediye sınırları içerisinde yaşayan toplam nüfus 53.403.386’dır. 

Nüfusumuzun 2000 Genel Nüfus Sayımına göre 67.803.927 olduğu dikkate 

alındığında, toplam nüfusun %78.7’sinin belediye sınırları içinde yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu 

Raporu DPT. Ankara, 2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  

  

 1.3. KALKINMA PLANLARINDA YEREL YÖNETİMLER : 

Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar 9 adet Beş Yıllık 

Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Planların iktisadi felsefeleri ve 

yaklaşımları kapsamında; 1960 öncesi planları: devletçi, kısmi, 1960-1980 planları: 

karma ekonomi, bütüncül, 1980-2000 planları: liberal, stratejik olarak 

nitelendirilebilir. 1980 öncesinde sanayileşmede "ithalat ikamesi politikaları", 1980 

sonrası ise "açık ekonomiye geçiş" yönlendirici olmuştur. 

Türkiye, 1963 yılında planlı döneme girerken, ülkenin sosyoekonomik 

potansiyelini değerlendirmek ve bu potansiyeli orta dönemde planlarla en iyi şekilde 

yönlendirebilmek için, amaç ve hedeflerin önceliklerini tespit eden 15 yıllık 

perspektif plan hazırlama gereğini duymuştur.  

http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/plan.html 

 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yerel yönetimlerin halkın katkısını 

sağlamada en elverişli kuruluşlar olduğu vurgulandıktan sonra, kamusal harcamalara 

halkın katkısının sağlanmasının yararları şöyle dile getirilmiştir.  
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 “Halkın, hizmetin teşkilatlandırılmasına ve yapılmasına katılmasını 
sağlamak, hem payılan işlerin daha başarılı olmasını kolaylaştırır, hem de Devletin 
yükünü hafifletir” 

 Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları bu espri içinde ele alınırken Hükümet 

Programlarının yerel yönetimlere ilişkin bölümünde, bu idarelerin kuruluş gelir, 

görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili mevzuatın en kısa zamanda 

hazırlanacağı hususu yer almıştır. 1960’lı yılların ilk yarısında her üç yerel yönetim 

için yarı yasa tasarıları hazırlanmış, ancak bunlar yasalaşamamıştır.  
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  

  

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sanayileşme şehirleşme ve tarımda 

modernleşme ağırlıklı hedefler olarak kabul edilmiş ve şehirleşme konusunda şu 

ilkelere yer verilmiştir. 

“…..Şehirleşme desteklenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi itici bir güç ve 
gelişme aracı olarak yararlanılacaktır.” “….Şehirleşme, bu hareketin yaratığı 
müesseseler, şehir-çevre ve bölge ilişkileri içinde düşünülecek, şehir sorunlarının 
çözümünde şehirler bu anlayış içinde ele alınacaktır.” 

İkinci planda öne çıkan kentleşme konusunda büyük kent yönetimleri özel bir 

yer tutmuştur. Bu kentlerin gelişiminin önlenmesi yerine teşvik edilmesi 

benimsenmiştir. (Erişim), http://www.dpt.gov.tr/kamuyat/plan.html 20 Ekim 2009 

 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) 

1995’e kadar uzayan bir perspektifi de içeren Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı yerel yönetimlere özel bir ağırlık vermiş ve İl Mahalli İdare Planlaması adı 

altında topladığı bir sistem içinde yerel yönetimlerin kısa ve uzun vadeli yatırım 

programları ve hesapları yapmasını öngörmüştür. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda yer alan ilke ve tedbirler uygulamaya geçirilememiş, 1978 yılından itibaren 

yürürlüğe girmesi gereken Dördüncü Plan zamanında hazırlanıp yürürlüğe 

konulamamıştır.  Ocak 1978’de kurulan Hükümet, yerel yönetimlere bakış açısını 

Yerel Yönetim Bakanlığı kurarak şöyle dile getirmiştir: 

“Hızlı değişim sürecindeki toplumumuzda yepyeni bir gerçek olarak gelişen 
yerel yönetimlerin yönetsel ve mali tıkanıklıklarını gidermek, böylece bu yönetimlere 
etkinlik ve işlerlik kazandıracak düzenlemeleri yapmak amacıyla Yerel Yönetim 
Bakanlığı’nın kurulması uygun görülmüştür.” 
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Üçüncü Plan yerel yönetimlerin yerel gereksinmeleri karşılamaktan uzak 

olduğunu, bunun hem kurumların kaynak yetersizliklerinden hem de kaynakları 

önceliklere uygun kullanmamalarından kaynaklandığını saptamıştır.  
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  

 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, bu yıllarda karşılaşılan ekonomik 

darboğazlar ve piyasa ekonomisindeki sıkıntılar nedeniyle belediyelerin iktisadi 

girişimlerine, temel tüketim malları ve fiyat politikasına, ulaşım ve çevre sorunları 

gibi konulara ağırlık verilmiştir. 

Plan’da 1930’ların belediye modelinin iş göremez olduğu, metropoliten 

alanlara özgü yönetim ve altyapı örgütlenmesinin gerekli olduğu; belediyelerin 

merkezi yönetime parasal bağımlılıkları, yeterli öz kaynaktan yoksunluk, 

belediyelerin kararları, eylemleri ve işlemleri, organları ve görevlileri üzerindeki 

merkezi yönetimin vesayet yetkilerinin başlıca darboğazları oluşturduğu 

saptanmıştır. İmar planı hazırlama sürecinde yine merkezi idarenin vesayeti olduğu, 

bu nedenle belediyelerin bu konudaki etkinliklerinin çok sınırlı kaldığı 

vurgulanmıştır. Plan, 2000 nüfus eşiğinin yapay belediyeler doğmasına yol açtığı 

saptamasını yapmıştır. 

Plan’ın alınmasının öngördüğü önlemler şunlar olmuştur : 

“Belediyelerin kedine yeterli, üretken, manyak yaratıcı, birlikçi, üreticiyi ve 
tüketiciyi koruyan, halk denetiminin etkinlik kazandığı bir yönetim biçimi ve birimi 
şeklinde geliştirilmesi için; işlevleri yeniden ve geniş bir çerçevede tanımlanacaktır. 
Mevcut mali olanakları, özellikle özkaynakları geliştirilecektir. Kentsel yerleşmelerin 
niteliklerine göre farklılaşmaya gidilirken özellikle metropoliten alanlarda 
kendilerine özgü yerel yönetim birimleri kurmaları sağlanacaktır. Metropoliten 
planlama ve örgüt alanı içindeki altyapı hizmetleri arasındaki eşgüdüm, kurulacak 
Metropoliten yönetim örgütlerinin temel işlevleri arasında olacaktır. Merkezi 
yönetimin çeşitli düzeydeki birimleri ile teknik birimleri ve diğer belediyeler 
arasında etkili işbirliği yöntemleri geliştirilecektir.” 
 
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1984-1989) 

Beşinci plan asıl olarak belediyeler üzerinde durmuş, belediyeleri kent 

hizmetlerinden sorumlu ana kuruluşlar olarak tanımıştır. Bu nedenle kimi devlet 

hizmetlerin belediyelere devredileceğini belirtmiştir. Plan yalnızca belediye yapısı 

üzerine değil aynı zamanda belediyelerin çalışma ilkeleri üzerinde de durmuştur.  

“Belli sınırlar üzerindeki belediye harcamaları için proje şartı aranacak, 
DPT’nin onayı ile harcama yapılacaktır. Belediyelerin yatırım programları belli 
dönemler itibariyle tespit edilecektir. bu yatırımların finansmanının belediye 
kaynaklarından yapılması esas olacaktır. Gereken hallerde büyük projeler için ayrı 
bir finansman modeli geliştirilecektir.” 

Belediye altyapı yatırımlarında proje ve finansman çeşitlendirmesi; belediye 

hizmetlerinin özelleştirilmesi; ilk kez bu Plan ile getirilen ilkeler olmuştur.   
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  

 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) 

Yerel yönetimlere özel bir ağırlık verilerek hazırlanan Altıncı Beş yıllık 

Kalkınma Planı’nda “Mahalli İdareler” Bölgesel ve Yöresel Gelişme bölümünün alt 

bölümü olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Plan’da maliye politikaları, içmesuyu-

kanalizasyon, kamu yönetimi, ulaştırma, sağlık sosyal hizmet ve yardımlar, spor, boş 

zamanların değerlendirilmesi, çevre, yerleşme-şehirleşme, konut ve kültür 

sektörlerinde de mahalli idarelerle ilgili ilke ve politikalara yer verilmiştir. 

Altıncı plan, yerel yönetimlerin görev ve yetki aktarımı yapılarak 

güçlendirilmesi, görevleri ile orantılı gelir kaynaklarına kavuşturulmaları ilkelerini 

benimsemiştir. Bu dönemde, mahalli idarelerin gelirlerinin GSMH içindeki payı 

%2.20’den %2.68’e, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden ayrıla payın GSMH içindeki 

payı %1.23’den %1.47’ye ulaşmış; bununla beraber yerel özgelirleri artırmaya 

yönelik bir düzenleme yapılamamıştır. 

Bu dönem boyunca, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın onaylanması, 

merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir bakanlık 

kurulması çalışmaları ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev, yetki, 

sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin Çerçeve Yasa çalışmaları olmak üzere üç 

önemli adım atılmıştır. 
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Yapısal Değişim Projesi” adı altında 

verilen bir yaklaşım benimsenmiştir. “Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Reformu”, 

Planın 20 yapısal değişim projesinden biri olmuştur. Bu yaklaşım Altınca Plan 

döneminden başlayarak oluşturulan yerel yönetim reformu anlayışının olgunlaşmış 

bir ürünü olduğu söylenebilir.  

Yedinci Beş Yıllık Plan, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki 

işbölümünü yerinden yönetim ilkesi gereğince düzenlemek üzere hareket etmiştir. 

Kırsal yerleşmeler ve köyler, bu planda da odak noktasında yer almamaktadır. 

Plan’ın dikkati asıl olarak yerelleşmeye çevrilmiş; odak noktasında merkezi-yerel 

yönetim kademeleri arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı konuları olmuştur. 

Altyapı Projelerinde Eşgüdüm ve Planlama başlığı altında; 

“Mahalli idareler tarafından yürütülen kentsel ulaşım, katı atık değerlendirme 
ve arıtma doğalgaz, jeotermal enerji tesisleri gibi önemli projelerin planlaması, 
uygulanması, standartların belirlenmesi ve finansmanı açısından merkezi ve mahalli 
idareler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır…”Kent içi ulaşım 
ihtiyacını nazım plan kararları doğrultusunda karşılayacak kentsel ulaşım ana planı 
çalışmaları hızlandırılacak, plan önceliklerine dayalı toplu taşım sistemlerine ağırlık 
verilecektir” 

Kentsel hizmetler ile ilgili konuların eşgüdümünü sağlamak üzere bir 

“koordinasyon bakanlığı” kurulması öngörülmüştür.  

“Mahalli idarelerle merkezi idare arasında işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak, mahalli idarelerin planlama, altyapı, ulaşım, konut ve kent hizmetleri 
konusundaki idari, mali ve hukuki girişimlerini desteklemek amacıyla, değişik hizmet 
bakanlıklarına ve birimlerine dağılmış olan görev ve yetkilerin yerine getirileceği bir 
koordinasyon bakanlığının teşkilat ve görev kanunu çıkarılacaktır.” 
 
Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi, toplumun yaşam kalitesinin 

yükseldiği, kesintisiz ve istikrarlı büyüme sürecine girildiği, Avrupa Birliği üyeliği 

sürecindeki temel dönüşümlerin gerçekleştirildiği, dünya ile bütünleşmenin 

sağlandığı ve ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha güçlü, etkili ve saygın yer 

edindiği bir dönem olmuştur. 
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VIII.Plan döneminde kamu ve özel kesim kaynaklarının akılcı ve birbirlerini 

tamamlayan yatırım alanlarına yönlendirilmesi esas olacaktır. Bu politikaya paralel 

olarak kamu kesimi yatırımları ağırlıkla ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında 

yoğunlaştırılacak, özel kesimin ise kamu kesiminin çekildiği tüm alanları da 

kapsayacak şekilde yatırımlarını artırarak sürdürmesi özendirilecektir. Özel kesimin, 

ülke genelinde yüksek katma değer yaratabilecek üretim gücüne erişilmesine, 

ekonominin rekabet gücünün geliştirilmesine, istihdamın, verimliliğin ve ihracatın 

artırılmasına ve uygun teknolojilerin üretimi ve/veya transferine yönelik yatırımlara 

ağırlık vermesi büyük önem taşımaktadır.  

“Kamu yatırımlarında, eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, enerji, sulama, 
kentsel altyapı yatırımlarına ve ulaştırma alt sektörleri arasında dengeyi sağlayıcı 
yatırımlara, bölgesel gelişme stratejileri dikkate alınarak öncelik verilecektir. “ 

“Yatırım programlarına alınacak yeni projelerin belirlenmesinde kamu proje 
stokunun optimum düzeyde tutulması hususu dikkate alınarak seçici davranılacak, 
yeni proje stokunun teknik, mali, ekonomik, sosyal ve çevresel yapılabilirliği yüksek 
projelerden oluşturulmasına azami dikkat gösterilecektir. “ 

“Altyapı hizmetlerinin sağlanmasında, kamu yararı ve etkinlik ilkeleri esas 
alınarak, bir taraftan yeni finansman modelleri geliştirilirken, diğer taraftan Yap-
İşlet-Devret ve benzeri modellerin uygulaması etkin hale getirilecektir. ….Toplumun 
büyük kesimini ilgilendiren önemli projelerde, halkın proje oluşumuna katılımını 
sağlayacak katılım mekanizmaları geliştirilecektir. “ 

Kalkınma Planının yerel yönetimler ile ilgili bölümünde ayrıca "belediyelerde 
teknik personel sayısının yetersizliği, altyapı tesislerinin işletilmesinde, bakım, 
onarım ve yenileme çalışmalarının sürdürülmesinde aksaklıklara yol açmaktadır" 
denilmektedir.  

Sekizinci Kalkınma Planı: “Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu” DPT. Ankara, 
2001.(DPT:2538, ÖİK.554)  
 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) 
 
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde 
yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. 
Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için 
fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya 
koyan temel politika dokümanıdır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, 
"İstikrar içinde büyü yen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne 
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sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye" vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji (2001- 2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 
 Plan’da “Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi” başlığı 
altında; 

 “Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek 
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği 
ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması 
desteklenecektir. 
 “Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek 
mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir.” 
 “Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının 
belirlenmesi için belediyelerin içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı 
atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve 
finansman stratejisi hazırlanacaktır.” 
 “Su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin 
yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve 
teknolojiler tercih edilecektir.” 
 “Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve 
kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına 
yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır.” 
 “Çevre yatırımların yapılması ve işletilmesinde özel sektörün katılımı dahil 
yeni finansman yöntemleri geliştirilecektir.” 
 “Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması 
ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.” 
www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/1968/plan9.pdf 

 

1.4.  Belediye Gelirlerinin Tarihsel Gelişimi : 

 Türkiye’de belediyeler 1925 yılından günümüze kadar geçen sürede genel 

bütçe tahsilâtının ortalama %9,68’ine sahip olmuşlardır. 1925-1997 yılları arasında 

kalan dönem içinde bu oran en düşük değeri 1981 yılında %4,36 en yüksek değeri 

1986’da %17,02 olmuştur. Oranın ortalama değerin üzerinde seyrettiği yıllar üç 

dönem halinde incelenmektedir. Birinci dönem 1925-1928 yılları, ikinci dönem 

1951-1959 yılları üçüncü dönem ise 1985-1993 yıllarıdır. (Çınar, 2004:39) Bu 

ayrımların ortak özelliği, liberal iktisat politikalarının uygulamaya konulduğu 

yıllardan oluşmalarıdır.  

Belediye gelirleri 1925-1928 yıllarında genel bütçe gelirlerinin %11,02’si, 

liberal iktisat politikalarının uygulandığı ikinci dönem olan 1949-1960 yılları 

arasında %12,11’i, üçüncü dönem olan 1985 sonrasında ise %13,35’i büyüklüğünde 

olmuştur. Oranın ortalama değerin altında kaldığı ve en düşük paylara sahip olduğu 
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yıllar ise, iki dönem halinde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi 1940-1944, diğeri 

1971-1981 yıllarıdır. İlk dönem ikinci dünya savaşının yaşandığı yıllardır. İkincisi 

ise genel dünya bunalımı ile iç sosyo-ekonomik bunalım yılları olma özelliği taşır. 

Bir “dönem”i kapsamamakla birlikte, belediye gelirlerinin genel bütçe gelirlerine 

göre daralma özelliği tek tek 1961, 1971 ve 1981 yılları içinde geçerlidir. 1960’tan 

1961’e söz konusu oran ani bir küçülme göstermiş, %11’den %7’ye gerilemiştir. 

Aynı daralmanın bir diğer müdahale yılı olan 1971 için de geçerli olduğu, 1970 yılı 

verisine bakılarak söylenebilir. 1981 yılında ise belediyeler genel bütçe gelirlerinden 

ancak %4,36 alarak Cumhuriyet tarihinin en düşük gelirine sahip olmuşlardır. (Çınar,  

2004:39) Ülkemizde darbe ve müdahale dönemlerinin belediye gelirlerine etkisi bu 

şekilde yansımaktadır. 

Türkiye’de il özel idaresi ve belediye toplamı olarak yerel yönetim gelirleri 

Cumhuriyet’in başından bu yana GSMH’ya oranla ortalama %2,9 büyüklüğünde 

olmuştur. Yerel yönetim gelirlerinin GSMH’ya oranla büyüklüğü 1927 yılında %3.7, 

1937 yılında %3,9, 1947’de %3.1, 1957’de %3.0, 1967’de %2.3, 1977’de %1.7, 

1987’de %3.5’dir. Oranının, %2’nin altına düştüğü yıllar 1942, 1952, 1977-1984 

yılları ile sınırlı kalmıştır. (Çınar, 2004:39) 

Gelir ayrımının en sorunsuz olduğu 1991-1997 yılları arasında Büyükşehirler 

dahil olmak üzere ülke genelinde belediye gelirlerinin ortalama %48,3’ü 

belediyelerin özgelirlerinden oluşmuştur. Geriye kalan %51,7 merkezden 

transferlerden elde edilmiştir. Toplam gelirler içinde genel bütçe vergi gelirlerinden 

alınan paylar %47,9, özel yardım ve fonlar ise %4,1 yer tutmuştur. (Çınar, 2004:43) 

 

2. BELEDİYELERİN GELİR VE GİDERLERİ 

 2.1. Gelir Bütçesinin Yapısı : 

Devlet maliyesinden farklı olarak, yerel yönetim maliyesinde giderlerden 

önce gelirlerin belirlenmesi ilkesine uygulanmaktadır. Devlet kavramı, yerine 

getirilmesinden vazgeçilemeyecek hizmetlerin görülmesi ile yükümlü sayılmakta, bu 

nedenle devlet bütçesinden önce giderler sonra gelirler belirlenmektedir. Ancak buna 

karşın Devletin ‘yerel alanda genel yetkili” parçaları olan yerel yönetimler bu anlam 

ile yüklenmemişlerdir. Yerel hizmetlerin, gelirler oranında öncelik sıralamasına göre 
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gerçekleştirilmesi yeterli sayılmıştır. Bu durum, yerel yönetimlerin içinde 

bulundukları mali sorunların başlıca nedenlerindendir.  

 

2.2. Belediyelerin Gelirleri : 

Belediyelerin gelirlerini dört ana başlık altında toplamak mümkündür. 

   2.2.1.Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar (G.B.V.P) 

  Belediyelere çeşitli vergilerden pay verilmesi usulü 1981 yılında 

çıkarılan 2380 sayılı yasa ile vazgeçilmiş, bunun yerine genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilat toplamı üzerinden %9,25 pay verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Bu pay 1989 yılına kadar son nüfus sayımındaki rakamlar esas alınmak 

suretiyle nüfus kriterlerine göre dağıtılırken 1989 yılından sonra bütçe kanunlarına 

konulan hükümlerle payların verilmesi ve dağıtımına ilişkin esas ve usuller yeniden 

düzenlenmiştir.  Bu düzenlemeye göre payların dağıtımı belediyelerin nüfusları, 

kalkınmışlık dereceleri,  mali kaynakları,  turistik durumları göz önünde 

bulundurularak,  Maliye,  İçişleri,  Bayındırlık ve İskân Bakanlığının birlikte tespit 

edecekleri esaslar çerçevesinde Başbakanlığın da oluru ile yapılacağı öngörülmüştür. 

Bu payları gelir saymanları süresi içinde İller Bankası’na yatırmaları 

gerekmektedir. Banka ise bu yatırılan payları belediyelere aktarmaktadır. 

Bütçeden belediyelere ayrılan payların oranı 2380 sayılı yasa ile %9,25 

olarak belirlenmesine rağmen daha sonra değişikliklere uğramıştır. 1985 yılında bu 

pay %8,15 iken, 1986-1992 yılları arasında %8,55, 1994 yılında % 7,55, 1995 

yılından itibaren % 8,55 olarak uygulanmıştır.  
(Erişim), http://www.yerelnet.org.tr/mali_yapi/rapor_01.pdf, 16 Ağustos 2009 

1996 yılından itibaren 9,25 olarak uygulanırken 21.02.2001 tarihi ve 

4629 sayılı kanunla 2002 yılından itibaren % 6 olarak uygulanmıştır. 4969 sayılı 

yasaya eklenen geçici maddeyle 2003 yılında % 5 olarak uygulanmıştır.  
(Erişim), http://www.yerelnet.org.tr/mali_yapi/rapor_01.pdf, 16 Ağustos 2009 

İller Bankası kendisine borçlu belediyelerin vadesi gelmiş borç 

taksitlerini genel bütçeden borçlu belediyeye ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir. 

İller Bankası kendisine yatırılan payları ertesi ayın 15’nci günü 

akşamına kadar ilgili belediyeye göndermeye mecburdur. Gönderilmesi gereken 

paylar, İller Bankasınca bu kuruluşlara %10 fazlasıyla ödenir. 
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2.2.2. Vergi Dışı Gelirler 

Belediyeler tarafından işletilen kurum ve teşebbüslerin hâsılat ve 

kârları, harcamalara katılma payları, belediyeler ödenen paylar, ücretler, cezalar, 

yardımlar ve fonlar, sahip olunan menkul ve gayrimenkullerden elde edilen gelirler 

vb. gelirler belediyelerin vergi dışı gelirleridir.  

Vergi dışı gelirlerde en fazla göze çarpan gelir kaynağı belediyeler 

tarafından işletilen kurum ve teşebbüslerin hâsılat ve kârlarıdır. Bu hâsılat ve kârlar 

belediye gelirlerinin yaklaşık olarak %13’ünü oluşturmaktadır.(Canca, 2008) 

Belediyelere önemli gelirler sağlayan bu kurum ve teşebbüslerin en önemlileri İSKİ, 

ASKİ, EGO gibi su ve ulaştırma işletmeleridir. Bunlar belediye tüzel kişiliği 

tarafından doğrudan doğruya yönetilmekte, gelir ve giderleri belediye bütçesi içinde 

yer almaktadır.  

Ayrıca belediyeler kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında 

ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurmuşlar ve bunlardan önemli gelirler 

elde etmişlerdir. Belko, Belpa, Halk Ekmek, İstoç A.Ş, Beltur, Belbim v.b belediye 

şirketlerinin bütçeleri belediye bütçesinden bağımsız olan özel tüzel kişileridir.  

 

 2.2.3. Belediye Vergileri 

 Emlak Vergisi, İlan ve Reklâm Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik 

ve Havagazı Tüketimi Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi belediyeler tarafından tahsil 

edilen vergilerdir. Yerel nitelikli bu vergiler arasında belediyelere en fazla gelir 

sağlayan vergi emlak vergisidir. Emlak Vergisi belediye gelirlerinin yaklaşık olarak 

%6’sını oluşturmaktadır. 

 Hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucunda belediyeler elde ettikleri 

gelir ile hizmet ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle, önem kazanan 

kentsel atık hizmetlerinin finansmanı için 15.7.1993 tarih ve 3914 sayılı “Belediye 

Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile belediye sınırları 

ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden 

yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların Çevre Temizlik 

Vergisi’ne tabi olması hükme bağlanmıştır.   

Yakın zamana kadar konutlar da işyerleri gibi belirlenen tarifeye göre 

Çevre Temizlik Vergisi ödemekte idiler. Bu uygulamanın iki olumlu yönü vardı. 



 

 

19

Birincisi,  belediyeler konutların ödeyeceği vergi tutarı konusunda belirli bir esneklik 

yetkisine sahipti. İkincisi ise, bireyler ödenen vergi ile elde edilen hizmet arasındaki 

bağı doğrudan kurabilmekte, dolayısıyla “hesap verilebilirlik”  gündeme gelmekte 

idi. Uygulamanın olumsuz yönü ise, vergi tahsilâtında etkinliğin sağlanmasının güç 

olmasıdır. Bu nedenle, vergi su tüketim miktarına bağlanmış ve su tüketim bedeli ile 

birlikte tahsil edilerek, adeta “kaynakta tevkifat” yönteminin kullanılması tercih 

edilmiştir.  

Belediyelerin,  belediye kanunu ve diğer kanunlarca verilen görev ve 

hizmetleri doğru ve zamanında yapabilmeleri açısından gelirlerinin zaman içinde 

gösterdiği gelişmeyi ortaya koymak ve mali paylaşımın nasıl bir seyir izlediğini 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7. Belediye Gelirlerinin Oransal Dağılımı (%) 
Yıllar  Vergi 

Gelirleri 
Payı  

Belediye 
Vergileri 

Belediye 
Harçları 

Harcamalara 
Katılma Payı 

Belediye 
İşletmeleri 

Yardımcı 
Gelirler 

1988     44 10 4 1 5 36 
1989      51 10 5 2 7 24 
1990     52 12 4 4 7 21 
1991      54 8 4 2 7 27 
1992      51 6 3 1 7 31 
1993      45 5 3 2 5 40 
1994       45 14 3 1 6 29 
1995      45 11 3 1 7 26 
1996     46 10 3 2 6 40 
1997       46 9 3 2 7 37 
1998      45 11 3 1 5 36 
1999       48 10 2 1.40 6 33 
2000      43 11 3 1,50 7 36 
2001     46 10 3 2 19 21 
2002      50 12 3 1 7 32 
2003       44 18 3 1 8 34 
Kaynak: DİE; Türkiye İstatistik Yıllıkları, 1985–1999, DİE, 2003 İstatistik Yıllığı. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı: Yerleşme-Şehirleşme Özel İhtisas Kömisyonu Raporu DPT. Ankara, 
2007.(DPT:2708, ÖİK.661) (http://ekutup.dpt.gov.tr/yerlesim/oik661.pdf)  
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2.2.4  Borçlanma 

Küreselleşme süreci ile birlikte içeriği ve ağırlığı değişen, hızla öne çıkan diğer 

bir gelir türü de krediler olmuştur. Yerel yönetimler, diğer tüm kamu kurumları gibi 

borçlanma yetkisine sahiptirler. Dünya genelinde, mali piyasaların güçlü olduğu 

birkaç gelişmiş ülke dışında, yerel yönetimler için kredi kaynağı kamu kesimi 

olmuştur. Pek çok ülkede yerel kredi sandıkları ya da özel amaçlı bankaların etkinlik 

gösterdikleri bu alan, 1980’li yıllardan bu yana derin bir biçimde değişme sürecine 

girmiştir. Yerel kredi sisteminde küresel mali piyasalar ağırlık kazanmaya başlamış, 

bir yandan kredilerin yerel yönetim gelir toplamı içinde hacimleri artarken bir 

yandan da kredi vericiler arasında resmi-kamu kredileri küçülmüş ve bunların yerini 

özel sermaye kaynaklı krediler almıştır. (Çınar, 2004:34) 

Belediye gelirlerinin yaklaşık olarak %44’ünü G.B.V.P,  %27’sini vergi dışı 

gelirler, %18’ini borçlanma gelirleri, %11’ini ise belediye vergileri oluşturmaktadır. 

(Canca, 2008) 

 

 2.2.4.1. Büyükşehir Belediyelerin Genel Yapısı 

 Büyükşehir belediyelerinin (BŞB) gelir yapısı, genel belediye gelir yapısı ile 

temelde aynı özellikleri paylaşsa da bazı farklılıklar sergilemektedir. Her şeyden 

önce, Büyükşehir belediyeleri toplam 16 olan sayılarına karşın, ülke geneli belediye 

gelirlerinin %46’sına sahip olmaktadırlar. Genel bütçe vergi gelirlerinin %51’i, özel 

yardımların %32’si bu kurumlara yönelmektedir. İkincisi, BŞB gelirleri diğer 

belediyelerin gelirlerine kıyasla daha fazla oranda merkezden transferlere dayalıdır. 

BŞB gelirleri toplamı içinde genel bütçeden transfer edilen paylar %54 yer tutarken, 

diğer belediyelerde bu kaynağın payı %43 düzeyindedir. Üçüncüsü, topluca 

söylenirse, BŞB gelirleri %42 oranında yerel gelirlere dayanmakta iken diğer 

belediyeler %49 oranında yerel özgelirlerine dayanarak etkinlik göstermektedir. 

(Çınar, 2004:34) 

BŞB ile diğer belediye gelirleri arasında dördüncü karakteristik farklılık, borç 

gelirleri başlığında saklıdır. BŞB, tüm belediyelerin gerçekleştirdikleri borçlanma 

toplamının %48’ini almakta, kendi gelir bütçesinin %17’sini borç yoluyla finanse 

etmektedir. Buna karşılık diğer belediyelerde borç gelirleri toplam gelirler içinde %2 

düzeyinde yer tutmaktadır. (Çınar, 2004:46) 
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 Ancak daha önemli olan borç kaynaklarının yapısındaki farklılıktır. BŞB borç 

gelirlerinin büyük kısmı yabancı kredi kaynaklarından sağlanmıştır. Diğer 

belediyelerin aldıkları borçlar içinde yabancı kaynaklı olanlar %5 düzeyinde iken, 

BŞB’inde bu oran %90 düzeyindedir. Nitekim ülke genelinde kullanılan yabancı 

kaynaklı kredilerin neredeyse tamamı, BŞB tarafından kullanılmıştır. (Çınar, 

2004:47) 

 2.2.4.2. Tahvil Çıkarma Yetkisi : 

 Belediyelere, 1930 yılında çıkarılan yasada 1953 yılında yapılan değişikle en 

fazla 20 yıl süre ile tahvil ihracıyla borçlanma yetkisi verilmiştir Tahvil ihracı 

işlemlerinin Emlak Kredi Bankası aracılığıyla yapılması hükme bağlanılmışsa da, 

1990 yılında bu yetkinin kullanılmasında devreye İçişleri Bakanlığı ile Hazine 

Müsteşarlığı alınmış ve tahvil çıkarma yetkisi ‘başbakanın onayı’na bağlanmıştır.  

 Tahvil ihracı yoluyla yapılan borçlanmalarda, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve 

belediye tarafından garanti verilmemektedir. Yani, proje kredilerinden farklı olarak 

tahvil ihracı gelirlerinin tamamı inşaat niteliğinde olan projelerin finansmanında 

kullanılabilir özelliktedir.  

 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 18.maddesinin (h) fıkrasında; iç 

ve dış borçlanmalar ile tahvil ve hisse senedi gelirleri Büyükşehir belediyesi gelirleri 

arasında gösterilmiştir. Türkiye’de bu hükme dayanılarak gerçekleştirilen ilk ve son 

uygulama, Almanya ve Japonya piyasalarına tahvil ihracı olarak Ankara Büyükşehir 

Belediyesi’nce yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nca tüm Ankara’yı 

içeren kanalizasyon, yeni bir şehirlerarası otobüs terminali (AŞTİ) ve Dikmen 

Vadisinde uygulanacak kentsel yenileşme projesi gibi bazı projelere finansman 

kaynağı oluşturmak için, 31.08.1990 tarihinde 5 yıl vadeli, %10,25 faizli 200 milyon 

marklık tahvil bir Alman Bankasının garantörlüğü altında satışa sunulmuş ve tamamı 

satılmıştır. (Çınar, 2004:141) 

 Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazine garantisi olmaksızın 

yurtdışına tahvil ihraç etmek yoluyla sağladığı kredilerin 1995 yılında ilk taksitlerini 

geri ödeme zamanı geldiğinde dönemin Belediye Başkanı bunları ödemek istememiş, 

Hazine de söz konusu borcu kendi garantisinde olmamasına karşın ‘Türkiye’nin 

kredi itibarının sarsılmaması için’ kredi servisini üstlenmiştir. 1995 yılında ödenen 

garantisiz borç tutarı 7.2 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. (Çınar, 2004:142) 
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2.3.  Belediyelerin Giderleri 

 

 2.3.1.   Gider Bütçesinin Yapısı 

 Belediye bütçesi, gider bütçesi ve gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan 

oluşur ve bir program bütçe şeklinde düzenlenir. Yerel yönetim bütçeleri, denklik 

ilkesine göre hazırlanmaktadır. Bütçe denkliği sağlanırken bütçe gelirleri esas alınır. 

Gider bütçesinin toplamı gelir bütçesinden fazla olduğu takdirde borçlanma yoluyla 

veya başka gelir kaynakları bulunmak suretiyle bütçe denkliği sağlanır. Buna karşın 

denklik sağlanamazsa “ihtiyari görevler”den başlayarak gider bütçesindeki 

ödeneklerden indirim yapılır, gider ve gelir bütçesi denkleştirilir. (Çınar, 2004:170) 

  Belediyeler, bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve harcamalarda 

bulunmayacakları gibi bu ödenekleri özel gelirlerle de çoğaltamazlar. Ancak yapım, 

onarım ve taahhüde bağlanacak her çeşit taşıma ile etüt, proje, harita, plan ve 

danışmanlık hizmetleri için ilgili yıl bütçelerindeki ödeneklerin yarısını geçmemek 

üzere meclis kararı ile gelecek yıl için geçici yüklenmelere girebilirler. 

 

 2.3.2. Belediye Giderleri : 

Belediyelerin giderlerini üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 

1- Cari Harcamalar 

2- Yatırım Harcamaları 

3- Transfer Harcamaları 

 

  Belediye giderlerinin yaklaşık olarak %44’sini cari harcamalar,%21’sini 

yatırım harcamaları,%35’ini ise transfer harcamaları oluşturmaktadır. Cari 

harcamaların %57’sini personel harcamaları, transfer harcamalarının %70’ini borç 

geri ödemeleri oluşturmaktadır. (Çınar, 2004:179) 

 

  2.3.2.1.  Cari Harcamalar 

Bu harcamalar ile belediyeler işgücü piyasasından emek, mal piyasasından 

tüketim ya da yatırım malı kiralar/satın alır. Bu harcamalar yapıldıkları dönem içinde 

o dönemin üretimini ya da fiyat yüzeyini doğrudan etkilemektedir. 
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Cari harcamalar en az %60 ve en çok %80 personel giderlerinden 

oluşmaktadır. 1980-1997 zaman dilimi içinde ortalama %30’luk kısım, diğer beş alt 

kaleme (personel giderleri, yolluklar, hizmet alımları, tüketim malzemeleri, demirbaş 

alımları)  ait olmuştur. Bunlar içinde ağırlık “hizmet giderleri” kaleminde 

görünmektedir. (Çınar, 2004:179) 

 

 2.3.2.2.  Yatırım Harcamaları 

 Belediye yatırım harcamalarını en büyük kısmı inşaat sektörü 

kapsamında kalan etkinlikler için kullanılmaktadır. İkinci büyük kısım makine 

teçhizat alımlarına yönlendirilmektedir. En küçük pay ise, etüd-proje harcamalarına 

ayrılmaktadır. Bütçe sisteminde etüd-proje giderlerinin ayrıca gösterilmesine son 

verildiği için, bu kaleme ilişkin rakamlar 1990 yılından sonra ayrı olarak 

görülmemektedir. (Çınar, 2004:180) 

 

 2.3.2.3.  Transfer Harcamaları 

 Transfer Harcamaları, harcamanın yapıldığı dönemde üretim üzerinde 

doğrudan etki yaratmayan, karşılığında bir hizmet ya da mal teslimi söz konusu 

olmayan, genellikle karşılıksız olarak diğer kişi, kurum, şirket ve dış unsurlara 

yapılan ödemelerdir. Yaşlılık, emeklilik aylıkları, işsizlik sigortası, yardımlar; 

şirketlere ya da üretici kişi ve kurumlara verilen sübvansiyonlar; özel sektöre ait 

taşınır ya da taşınmaz malların edinilmesi amaçlı “sermaye teşkili” için yapılan 

harcamalar bu kapsamda yer almaktadır. 

Transfer harcamaları, belediyelerin hem iktisadi-mali sektörler ile ilişkilerini 

hem de kamu yönetimi dünyası içindeki ilişkilerini gösterir. Transfer harcamaları 

oluşturan en büyük kalemler “mali transferler” ile “borç ödemeleri” kalemleridir. 

“kurumlara katılma payları”, “sosyal transferler” ve “kamulaştırma-taşınmaz mal 

satın almaları” görece önemsiz paylar almaktadırlar.  

 Bu genel özellik, her büyüklükteki belediye için geçerlidir. Ancak nüfusu 250 

bini aşan belediyelerde, diğerlerinden farklı olarak kurumlara katılma payları ile 

iktisadi transferlerin de önem kazandığı gözlenmektedir. Sosyal transfer giderleri 

belediye bütçeleri içinde, belediye nüfusu küçüldükçe görece önem kazanmaktadır. 

 



 

 

24

Tablo 8. Belediye Harcamalarının Gider Türlerine Göre Dağılımı % 
Yıllar  Cari Yatırım Transfer 
1970 54,0   22,3 23,7    

1980 63,8 22,9 13,3 

1981 66,5 21,5   12,2 

1982 58,8 26,9 14,4 

1983 62,4 23,9 13,8 

1984 58,7 27,9 16,5 

1985 52,3 31,9 15,9 

1986 38,4 46,1 15,7 

1987 37,6 44,9 17,7 

1988 39,1 40,6 20,4 

1989 46,2 36,5 17,4 

1990 50,6 32,3 17,3 

1991 47,3 25,2 27,6 

1992 45,8 24,5 29,8 

1993 40,5 23,5   36,1 

1994 42,8 22,8 34,5 

1995 35,3 25,7 39,2  

1996 39,6  26,1   34,1 

1997 36,3 26,3 37,3 

1998 38,0 27,1 34,8   

1999 42,2 28, 1 29,5 

2000 43,1 28,1 28,7 

2001 35,3 25,3 39,4 
Kaynak: Kesin Hesaplar, Belediye ve İl Özel İdareleri 1970–1995, DPT; Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma  Plan  Öncesinde,  Sosyal  Sektörlerdeki  Gelişmeler  1996–2000,  Haziran  2000, s.119. 
DİE; 2002 İstatistik Yıllığı s. 625. 
 

 Tablo 8 incelendiğinde, belediye giderler içerisinde, cari harcamalar en yüksek 

paya sahiptir. Bu oran 1929–2000 yılları arasında ortalama olarak % 53 dolayındadır. 

Yapı büyük onarım ve etüd - proje şeklinde gerçekleştirilen yatırım harcamalarının 

oranı,  aynı dönemde  %  30 civarındadır.  Öte yandan transfer harcamalarının oranı 
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ise yine aynı dönem itibariyle % 17 dolayındadır. Son yıllarda cari harcamaların payı 

azalırken transfer harcamalarının payı artmaktadır. 

Tablo 9. Belediye Harcamalarının Genel Bütçe/GSMH Oranı 
 

Yıllar 
 

Harcama / Genel Bütçe 
 

Harcama / GSMH 
1977 4,7 1,3 

1980 4,5 0,9 

1981 4,3 0,8 

1982 6,2 1,0 

1983 6,0 1,1 

1984 5,7 1,0 

1985 8,6 1,4 

1986 13,6 2,0 

1987 13,4 2,2 

1988 13,4  2,0 

1989 11,5 1,8 

1990 12,1 2,0 

1991 13,3 2,0 

1992 14,5 2,3 

1993 16,1 2,8 

1994 13,4 2,5 

1995 10,5 2,4 

1996 11,0 3,0 

1997 12,3 3,4 

1998 11,8 3,5 

1999 11,4 4,1 

2000 10,5 4,0 

2001 7,4 4,1 

Kaynak: DİE;  Temel  İstatistik  Göstergeler  1950–1995  ve  DPT;  Temel  Ekonomik  
Göstergeler, 2001 – Ocak ve DPT; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Öncesinde, Sosyal 
Sektörlerdeki Gelişmeler, 1996–2000, Haziran 2000, s.119 ve DİE; 2002 İstatistik Yıllığı, s. 625. 
 Tablo  9  incelendiğinde;  belediyelerin  toplam  harcamalarının,  kamu harcamaları 

içindeki payı, diğer bir ifadeyle, belediyelerin kamu hizmetlerinin ne kadarını  yerine  

getirdiği  1977–2000  dönemi  itibariyle  yukarıdaki  tabloda görülmektedir. Buna göre 

harcamalar itibariyle belediyelerin ortalama olarak % 11’lik bir paya sahip olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu oran 1986’dan itibaren % 10’ların üzerine çıkmış, 1993 yılında ise 

seçim dönemi olması nedeniyle % 16’lara kadar yükseldiği görülmektedir.  GSMH içindeki 
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payı ise genelde  %  2 seviyelerinde seyretmiş, 1996 yılından itibaren % 3 ve son yıllarda % 

3-4’ler seviyesinde dolaştığı görülmektedir. 

 

İller Bankası Ortaklık Payı 

 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 2921 sayılı yasa ile değişik 3/A ve İller 

Bankası Kanunu Uygulama Tüzüğünün 6. maddelerine göre; belediyelerin her türlü 

taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri alınan paralar, devlet tarafından 

belli işlere sarf edilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar ile fonlardan yapılan bağış 

ve yardımlar, her türlü avans ve borçlanmalar, giderlere katılma karşılıkları, geçen 

yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paylardan ayrılan tutarlar, 

yasalarda ve tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç 

tutulmak üzere, genel bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar da dahil olmak üzere 

yıllık gelirleri tahsilatının %5’inin; ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, belediyelerin 

bütçesi içinde yürütülen otobüs, su, havagazı, soğuk hava deposu, mezbaha ve 

sulama suyu gelirlerinden, bu hizmetlere ait vergi ve masraf çıktıktan sonra safi 

kazancın %5inin, aynı yasanın 3/B maddesi uyarınca, belediyeler bağlı tüzel kişiliği 

haiz olan ve olmayan ve katma bütçeli idare ve kurumların ve birliklerin bağlı 

bulundukları idare bütçelerine intikal etmeyen gelirlerinden, masraf ve vergi 

çıktıktan sonra safi kazancı %5’inin İller Bankası payı olarak ayrılması 

gerekmektedir.  

 

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Payı 

 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım Hakkında Kanunun 11. 

maddesine göre belediyeler, bir önceki yıl nakdi tahsilat toplamının en çok %2’si 

oranında muhtaç asker ailelerine yapılacak yardıma katılmak zorundadır. Yasada 

azami had belirtildiğinden meclis kararıyla bu oranın altında bir oran belirlenmesi 

mümkündür.  

 

Beden Terbiyesi ve Spor İl Müdürlüğü Payı 

 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında kanunun 14.maddesinin 1.fırkasına göre belediyeler bir yıl 

evvelki gelir toplamlarının yüzde birini (%1) beden terbiyesi ve spor faaliyetleri için 
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tahsis ederler, tahsis edilen bu parayı bütçenin tasdikini izleyen 6 ay içinde mahallin 

beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçesine aktarmaları gerekmektedir. (Çınar, 

2004:1183) 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Payı 

 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 

8.maddesinin (b) fıkrasında, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler bütçelerinden 

%2 oranında ayrılan paylar vakfın gelirleri arasında sayılmış, payın hangi esaslara 

göre ayrılacağı yasada belirtilmemiştir.  

 

Kurumlara Katılma Payları 

 Ortaklıklara, birliklere, diğer kurumlara katılma payları ile sermaye teşkili alt 

başlıklarından oluşur. Belediye nüfusu büyüdükçe önem kazanan bu kalemin hacmi, 

toplam giderler içinde binde 1-yüzde 5 arasında değişebilmektedir.  

 

İktisadi Transferler 

 Büyükşehir tarafından bağlı belediyeler yapılan yardımlar ile belediye 

işletmelerine yapılan yardımları kapsar. Küçük belediyelerde çok önemsiz olan bu 

kalem, belediye nüfus büyüklüğü ile birlikte artar. Nüfusu 10 binden az olan 

belediyelerde transfer içinde binde 2 düzeyinde olan bu pay, nüfusu 50 bini aşan 

belediyelerde %5 düzeyinde seyretmektedir. (Çınar, 2004:185) 

 

Sosyal Transferler 

 Emekli Sandığı ve SSK’ya ödemeler, ikramiye, yardım; dernek, sendika, vb. 

kuruluşlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır. 

Ek Karşılıklar Payı 

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı yası ile değişik 

14.maddesinin (f) fıkrası uyarınca, bu yasanın 55.maddesine göre bağlanacak vazife 

malullüğü aylıkları ile 66.maddesinin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul ve yetim 

aylıkları için her yıl belediye bütçelerine, aylıklar bölümündeki ödeneklerin %4’ü 

oranında ek karşılık olarak ödenek ayırmaları gerekmektedir.  
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Yönetim Giderlerine Katılma Payı 

 5434 sayılı Kanunun 28.maddesine göre belediyece bir önceki yıl sonuna 

kadar Emekli Sandığına gönderdiği %20 kurum karşılığı, %25 giriş aidatı ve %100 

artış farkları toplamının, bütçe hazırlıkları sırasında Emekli Sandığınca bildirilen 

oran ile çarpılması sonucu bulunacak miktar kadar söz konusu pay olarak bütçelerine 

ödenek koymaları gerekmektedir. (Çınar, 2004:185) 

 

Borç Ödemeleri 

 Bütçede transfer başlığının hem kredi hem de kişi ve kurumlara borçların 

izlenebildiği alt başlığıdır. DİE kaynakları, transfer harcamaları içinde borç geri 

ödemelerinin ayrıntısını 1996 yılından beri vermektedir. 1996-1997 yılları ülke 

genelinde belediye harcamalarının %4’ünün kredi geri ödemelerine gittiğini 

göstermektedir. Bir yıldan ötekine, iç borç ödemeleri cari fiyatlarla aynı kalırken dış 

borç geri ödemeleri ikiye katlanmıştır. (Çınar, 2004:181-185) 

 

3. BELEDİYELERDE BORÇLANMA 

Türkiye’de şehirleşme oranının yükselişi ve buna bağlı olarak belediyelerden 

beklenen hizmetlerin hem miktar hem de çeşit bakımından artışına karşılık belediye 

gelirlerinin bu hizmetleri sağlamaya yetmemesi sonucu belediyelerin borçlanma 

yoluna gitmeye başladıkları görülmektedir.   

 

3.1. Borçlanmanın Yapısı : 

Yerel yönetimlerin merkezden transferler ile yerel gelirlerinden farklı özellik 

taşıyan üçüncü gelir türü borçlanmadır. İlk iki gelir türü sürekli ve görece düzenli 

iken, borçlar geçicidir. Bu nedenle geleneksel belediye maliyesinde ilk iki gelir türü 

‘olağan gelir’ diye tanımlanırken, borçlar ‘olağanüstü gelir’ olarak sınıflandırılmıştır. 

Ayrıca borçlar, ilk iki gelir kaynağından geri ödenme özelliğiyle de 

farklılaşmaktadır. Borç gelirinin kendisi aynı zamanda –faiziyle birlikte- bir harcama 

türüdür. Geri ödeme için gerekli kaynaklar genel olarak vergilendirmeyle toplandığı 

için, borç gelirleri bir tür ‘geciktirilmiş vergi geliri’ olarak da adlandırılmaktadır. 

Borçları diğer gelirlerden farklı kılan bir başka özellik, bu kaynağın cari harcamalar 
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değil yatırım harcamaları için ve her zaman belirli bir projeye bağlı olarak ortaya 

çıkmasıdır.  

 

3.2. Belediyelerin Mali Yapılarını Bozan Hususlar:   

  Belediyeleri dış kaynak kullanımına iten sebeplerden biri de zamanla mali 

yapılarının bozulmasıdır. Mali yapının bozulma nedenlerinden bazılarını sıralamak 

gerekirse; (Erişim), http://www.muhasebenet.net/makale_abdullah-ekinci, 10 Mayıs 2009  

  - Nüfusun kentlerde hızla yoğunlaşması ve kentsel gelişmeler karşısında 

belediyelerin görev ve sorumluluklarına paralel olarak bir gelir artışı 

sağlanamamıştır. Kaynakların verimsiz kullanılmasının yanı sıra hızla artan kentsel 

altyapı ihtiyacı karşısında belediyeler daha çok borçlanmaya yönelmiş, ancak artan 

bu borçlarını zamanında ödeyememiştir. Bu borçlar zaman zaman Hazine tarafından 

üstlenilmiştir. Bazı belediyelerin borçlarının silineceği beklentisiyle hareket etmesi 

kaynakların israf edilmesine neden olmuştur. 

- Belediyelerin mali yapılarındaki bozulmanın diğer bir nedeni de yapısal 

nüfus büyüklükleridir. Çok sayıda az nüfuslu belediyenin varlığı, belediye sisteminin 

yüksek maliyetlerle çalışmasına ve kısıtlı kaynakların etkin kullanılmamasına, 

dolayısıyla israfa neden olmaktadır. Bu bağlamda hükümetin yeni çıkardığı kanunla 

nüfusu 2000’in altına düşen yaklaşık 900 belediyeyi kapatması yerinde bir olduğu 

söylenebilir. 

  - Mali yönetim alanındaki zayıflıklar yüzünden planlamanın olmayışı veya 

planlamanın yapılıp da uygulanmayışı yatırım ve finansman kararlarının günlük 

alınması sonucunu doğurmuştur.  

- G.B.V.P’nın yıllar itibariyle değişkenlik göstermesi ve  belediyelerin bu 

paylara aşırı bağımlılığı belediyelerin mali yönetimlerini etkilemiş ve mali yapının 

belediyenin kendi kararları dışında şekillenmesine neden olmuştur. 

- Belediyelerin mali yapılarını bozan başka bir unsur da belediyelerin siyasi 

etki ve isteklere açık yapısı, merkezi idareye hoş görünme isteği, yeterli ve nitelikli 

personel eksikliği, belediye başkanlarının keyfi uygulamaları vb nedenlerdir.  
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3.3. Belediyeleri Borçlanmaya İten Nedenler 

   Belediyelerin mali yapısının bozulması, gelir ile gider arasındaki negatif 

denge Belediyeleri borçlanmaya yöneltmiştir. Ülkemizde Belediyeleri borçlanmaya 

iten nedenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Bunlar; 

 Gelir-Gider Dengesizliği : Belediye harcamalarının toplumsal gelişme 

ve kentleşme ile birlikte artması buna karşılık belediyelerin olağan gelirlerinin 

yetersiz kalması olağanüstü bir gelir kaynağı olan borçlanmaya gitmelerine neden 

olmuştur. Belediyelerin tüm harcama çeşitleri ele alındığında (cari, yatırım, transfer) 

GSMH içindeki paylarındaki artışlar önemle seviyelere çıkmıştır. Özellikle 

belediyelerin yatırım taleplerindeki artışlar (içmesuyu, kanalizasyon, ulaşım, katı atık 

vs.) belirtilen harcama kalemleri içinde etkili olmaktadır. Harcamalardaki artışlar 

yüksek düzeyde olurken gelir paylarındaki artışlar aynı oranda artmamıştır. 

(Çetinkaya, 2004:18-37)  

  Yönetim Hataları: Belediyenin gelirleri giderlerini karşılayamayacak 

düzeyde olmasının yanı sıra mevcut gelirlerini de harcamalarına etkin bir şekilde 

dağıtamaması borçlanmanın diğer bir sebebidir. Belediyelerin siyasi kaygılar ve 

personel maaş ödeme konusunda dikkatsiz bir tavır sergilemesi, özellikle seçim 

dönemlerinde oy kaygısıyla halka şirin görünme konusunda prestij yatırımlarına 

girmeleri yatırırım harcamalarının artmasına neden olmuştur. 

  Belediye Sayısındaki Artış: Özellikle 1980 sonrasında belediye 

sayısındaki artış belediyelerin önemli gelirlerinden olan genel bütçe vergi 

gelirlerinden aldığı payın azalmasına neden olmuştur. Kişi başına düşen gelir 

paylarının, kişi başına düşen harcama paylarının altında kalması belediyeleri 

borçlanmaya iten diğer bir nedendir. 

  Öz Gelirlerinin Yetersiz Olması: Belediyelerin genel bütçe vergi 

diliminden gelen paylar dışında kendi sahip olduğu öz gelirlerini yetersiz olması da 

gelirlerin giderleri karşılama oranını düşürmüştür. Öz gelirlerinin bütçe içindeki 

payları %5 ile %15 arasında değişen belediyelerin dönem dönem öz gelirleri toplama 

konusunda rahat davranmaları, zaten az olan bu gelirlerin iyice azalmasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla öz gelirlerin azlığı genel anlamda gelir seviyesini ve dolaylı 

olarak da borçlanmayı etkilemektedir. 
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  Finansman Sorunu : Büyük ölçekli projelerin gerçekleşmesinde 

finansman temini daha da önem kazanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu projeler 

hazine bütçesi gibi tek bir kaynaktan finanse edilebilirken, gelişmekte olan ülkelerde, 

hükümet kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle finansmanın sağlanmasında tek 

kaynak yeterli olmamaktadır. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin önemli kalkınma 

projelerinin dış finansman ile gerçekleştirmesine neden olmaktadır. (Bodur,2001) 

  Yatırımlara Ayrılan Pay :Belediyelerin artan hizmet talebini karşılamak 

için klasik gelirlerinden yatırımlara ayırdıkları payların yetersizliği, belli bir sürede 

yapılması gerekli altyapı yatırımları için kredi arayışını gündeme getirmiştir. Nüfus 

artışına paralel olarak kentsel hizmet talebindeki artışa rağmen, yerel yönetimlerin, 

özellikle de belediyelerin, öz gelirlerinin payı arttırılamamış ve yeterli kaynak 

yaratılamamıştır. Bu durum, belediyeleri, teknoloji transferi ve büyük finansman 

gerektiren yatırım projelerinin yanı sıra diğer projelerinde de dış kredi kullanmaya 

yöneltmektedir. (Çoban, 2002) 

 

3.4.  Belediyelerin Dış Borçlanma Nedenleri 

 Belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanı için bütçelerinden yeterli 

kaynak ayıramaması, belediyeleri dış finansman arayışına itmiştir. Ülke içinde var 

olan iç finansmanın yeterli ve uygun koşullarda sağlanamaması gibi nedenlerin 

varlığı belediyeleri dış finansman arayışına yönlendirmiştir. Belediyelerin dış 

borçlanma nedenlerini aşağıdaki ana başlıklar altında toplamak mümkündür :  

a) Belediyeler gibi, merkezi yönetimin de kaynak yetersizliği içinde olması 

nedeni ile yeterli kamu finansmanı sağlayamaması.  

b) Yurt içi mali piyasalardan borçlanabilme imkânının çok az olması.  

c) Yerli bankaların kredi faizlerinin dış krediden daha yüksek olması.  

d) Proje kredilerinin makine ve ekipman ithali ile uluslararası ihale vb. 

koşullar içermesi nedeniyle “ bağlı kredi”  haline gelmesi (yabancı banka kredileri ile 

dış piyasalara tahvil ihracına gerekçe olmaktadır).  

e) İller Bankası’nın belediyelerin genel bütçe gelirlerinden alacakları pay 

oranında kefalet verebilmesi. (Eser,1998:7-8) 
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f) İller Bankası’nın dış kredilerde olduğu gibi çok uzun vadede ve düşük faizle 

kredi verememesi, 

 Belediyeler hem iç hem de dış piyasalardan borçlanma yoluna gidebilirler. 

Dış borçlanmayı merkezi idarenin denetiminde yapabilmektedirler. Bu nedenle 

belediyeler, görev hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 5393 

sayılı Belediye Kanunu ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna göre aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre 

borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir.  

-  Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım 

programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. 

-  İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme  

planını  bu  bankaya  sunmak  zorundadır.  İller Bankası hazırlanan geri ödeme 

planını yeterli görmediği belediyenin kredi isteklerini reddeder. 

-  Tahvil ihracı, yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. 

-  Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden 

fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son 

kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 

belirlenecek yeniden değerleme oranıyla  artırılan  miktarını  aşamaz.  Bu  miktar  

büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. 

-  Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden 

fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan 

miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye 

meclisinin kararı, yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının 

salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. 

-  Belediyelerin ileri teknolojik ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt  

yapı  yatırımlarında  Devlet  Planlama  Teşkilatı Müsteşarlığının  teklifi  üzerine  

Bakanlar  Kurulunca  kabul  edilen projeleri için yapılacak borçlanmalar (dördüncü) 
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bendindeki miktarın hesaplanmasında  dikkate  alınmaz.  Dış kaynak gerektiren 

projelerde Hazine Müsteşarlığının görüşü alınır. 

 Yukarıda belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye 

yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır. 

Belediye,  varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı mali 

tablolarını üçer aylık dönemler halinde İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, 

Devlet Planlama Teşkilatına Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına gönderir. 

Büyükşehir belediyelerinin borçlanma yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri 

Kanunu’nun 28. maddesine göre yapılmaktadır. 

 Belediye kanunu ve diğer ilgili kanunların bu kanuna aykırı olmayan 

hükümleri ilgisine göre Büyükşehir;  Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri 

hakkında uygulanan hükmü gereği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun borçlanma ile 

ilgili hükümleri aykırı olmadığı sürece Büyükşehir, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri hakkında uygulanmaktadır. 

 

3.5.  Borçlanmanın Gelecek Kuşaklara Etkisi: 

 Dış borçlarda borç yükünün gelecek nesillere aktarılmasının sebebi, dış 

borç ve faiz ödemelerinde karşılıksız döviz çıkışı olduğu için yurtiçi kaynakların 

azalmasıdır. Gelecek kuşaklara yüklenen külfet dış borçların kullanım şekline göre 

değişir. Eğer borçlanma yoluyla elde edilen kaynaklar verimli yatırımlarda 

kullanılmışsa ve yurt içi finansman kapasitesi genişlerse gelecek nesle devredilen 

borç yükü önemli değildir. Çünkü borcu karşılayacak yani borcun ödenmesi için 

gerekli ihracat artışını sağlayacak üretim kapasitesi yaratılmıştır. Bu gereklilik, 

gelecek kuşakların da yararlanacağı yapıların maliyetini kuşaklar arasında 

paylaştırma sonucuyla birleştirilerek hakkaniyet ilkesine uygun ve etik bakımdan 

doğru görülmektedir. (Erişim), http//ww.yeniforum.gen.tr/dıs-borcların-tanimi-kavram-olarak-diş-

borçlar-t120938.html, 30 Eylül 2008 

 Gelecek kuşakların da yararlanacağı yapıların gerektirdiği sermayenin yalnızca 

o yılın bütçesinden sağlanması, dönemin kuşağını büyük sıkıntı içine sokabilecektir. 

Bu yüzden, bütçe tekniği açısından tüm gelirler zorlanarak o yılki gelirlerle büyük 
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çaplı yatırımları gerçekleştirme olanağı bulunsa bile, gelecek kuşakların da 

yararlanacağı yatırımları bir kuşağa yüklemek, kuşaklar arası adaletsizliğe yol 

açacaktır. Ayrıca gelecek kuşakları ilgilendiren bazı yatırımların bugüne yüklenmesi, 

yükü üstlenmek istememe ve büyük çaplı yatırımlara kayıtsız kalmaya yol açabilir. 

Bu nedenle gelecek kuşaklara da yönelik olan yatırımlarda –okul, hal, mezbaha, 

elektrik, gaz, su, kanalizasyon ve kentsel ulaşıma yönelik üst ve altyapı yatırımları 

için- uygun koşullarla borçlanmaya gidilmesi, yerel yönetimler maliyesi kuramında 

genel kabul gören bir ilkedir. (Çınar ve Güler,2004:136-137) 

 

3.6.   Borçlanma ve Belediyelerin Borç Durumu: 

 1975-2005 döneminde belediyelerin kaynaklarındaki artışın %24,6’sı 

borçlanma, %41,4’ü G.B.V.P ile sağlanmıştır. Bu dönemde elde edilen bu 

kaynakların sadece %22,3’ü yatırımlarda artış sağlayabilirken %33,2’si personel ve 

cari harcamaların artan yükü için kullanılmış,%31,6’sı ise borç geri ödemeleri için 

kaynak oluşturmuştur.(Çetinkaya, 2004:18-37). Borçlanma bir süre sonra borç geri 

ödemelerinin kaynağı haline gelmiştir. Zamanla belediyelerin mali yapıları bu kısır 

döngüye mahkûm olmuştur. 

 Gelir artırıcı politikaları uygulayarak vatandaşın tepkisini çekmek 

istemeyen belediyelerin yüksek maliyetli altyapı projelerini gerçekleştirebilmeleri 

için borçlanmaya başvurmaları kaçınılmaz bir hal almıştır. Bilançoları genelde yerli 

ve yabancı finansörler tarafından yeterli bulunmayan Belediyeler uygun dış kredi 

arayışına girmekte ve bu konuda da merkezi idarenin desteğine ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

 Kamu sabit sermaye yatırımları içinde, 1980’ler den itibaren merkezi 

yönetimin payı sürekli azalmakta ve İller Bankası payı hemen hemen aynı kalmakta 

iken; hızlı kentleşme ve nüfus artışı etkisiyle yerel yönetimlerin payı 1984 yılında 

%4.7’ler den 1994’de %19.1’lere ulaşmış bulunmaktadır. Böylece bir taraftan artan 

hizmet ve yatırım ihtiyacı, borçlanma gereğini yükseltirken diğer taraftan bunun 

giderek daha yüksek oranda dış borçlarla finanse edildiği görülmektedir.  
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 1986 yılından itibaren İller Bankası da gittikçe devre dışı bırakılmaktadır. 

Bu durum başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere belediyelerin dış kredi 

kullanımlarını artırmıştır. 

Tablo 10. Belediyelere Sağlanan Dış Krediler 

Belediyelere sağlanan dış kredilerBelediyelere sağlanan dış krediler
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Belgin AKÇAY, “Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Kamu Sektörü” konulu Sunum, SPK 7. 
Arama Konferansı, Aralık 2006, Bilkent Oteli-Ankara. 
(Erişim). http://www.spk.gov.tr/filesys/kaf/sunumlar/BelginAkcay.pdf, 12 Mart 2008 

 Belediyeler sağlanan dış kredilerin sektörel dağılımına baktığımızda 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi büyük bir bölümünün altyapı sektörü için 

kullanıldığı görülmektedir.  
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Tablo-11. Sektörel Bazda Belediye Kredileri 

SektörelSektörel bazda belediye bazda belediye kredilerikredileri

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Altyapı
Ulaşım
Diğer

milyon $

Belgin AKÇAY, “Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Kamu Sektörü” konulu Sunum, SPK 7. 
Arama Konferansı, Aralık 2006, Bilkent Oteli-Ankara. (Erişim), 
http://www.spk.gov.tr/filesys/kaf/sunumlar/BelginAkcay.pdf, 12 Mart 2008 

 Kullanılan dış kredilerin belediyelere göre dağılımına baktığımızda büyük bir 
bölümünün (yaklaşık %90) büyükşehir belediyelerince kullanıldığı, orta ölçekli 
belediyelerde ise bu kullanımın çok az olduğu görülmektedir.  

Tablo 12. Dış Kredilerin Belediyelere Göre Dağılımı 

Dış kredilerin belediyelere göre dağılımıDış kredilerin belediyelere göre dağılımı
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Belgin AKÇAY, “Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Kamu Sektörü” konulu Sunum, SPK 7. 
Arama Konferansı, Aralık 2006, Bilkent Oteli-Ankara.(Erişim), 
http://www.spk.gov.tr/filesys/kaf/sunumlar/BelginAkcay.pdf, 12 Mart 2008 



 

 

37

 Yerel yönetim dış borçlarının artışında bir diğer etken, 1980’li yıllarda 

kalkınma planlarının yıllık uygulama araçları olan yıllık programlar ile yıllık icra 

planlarının, tüm yatırımcı kamu kuruluşları gibi belediyeleri de yatırımlarını özel 

sektör yüklenicileri aracılığı ile ve ihale usulü ile gerçekleştirmeye yönlendirmesi ve 

adeta buna zorlaması idi. Bu uygulama, tüm kamu kuruluşları gibi belediyeleri de 

mali yönden etkilemiş ve kamu kaynakları yerine özel krediler bulmaya ve 

kullanmaya yönlendirmiş ve hatta mecbur bırakmıştır. (Çetinkaya, 2004:18-37) 

3.7.   Belediyelerde Borçlanma Kaynakları 

3.7.1. İç Borçlanma Kaynakları 

 a)  Tahvil Çıkararak Borçlanma 

 b)  Diğer Belediyelerden Borçlanma 

 c)  İller Bankasından Borçlanma 

 d)  Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Borçlanma 

  3.7.2. Dış Borçlanma Kaynakları 

 Borçlanma mevzuatımızı düzenleyen ve 2002 yılında kabul edilen 

“4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun” dikkate alındığında belediye dış borçlanmasını hazine garantili olup 

olmamasına göre ayırmak mümkündür. 

 3.7.2.1. Hazine Garantili Borçlanma 

 Belediyelerin dış borçlanmaları ile ilgili hükümlerden bazılarına 

“4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun”a istinaden çıkarılan 12/4/2002 tarihli “Hazine Garantileri Verilmesi, 

İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair 

Yönetmelik”in 6. maddesinde “herhangi bir mali yıl içerisinde hazine garantileri 

altında sonuçlandırılan garantili finansman imkanlarının toplam tutarı o yıl Bütçe 
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Kanunda belirtilen garanti limitini aşamaz” denilerek garanti limiti hüküm altına 

alınmıştır. Ayrıca 7.maddede de Hazine geri ödeme ve yatırım garantisi verilirken 

uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir. Buna göre belediyenin borç için 

müsteşarlığa başvurduğu dönemde müsteşarlığa borcu olmayacak, borcu 

ödeyebilmek için yeterli mali yapıya sahip olduğu anlaşılacak, borç servisini ve proje 

uygulamalarını yürütecek Proje Koordinasyon Birimi kuracaktır. (Çetinkaya, 

2004:18-37) 

3.7.2.2. Hazine Garantisiz Olmaksızın Borçlanma 

  Kamu Finansmanına ilişkin kanun (Madde 8) ile belediyelerin hazine 

garantisi olmaksızın herhangi bir dış finansman kaynağından sağlayacağı her türlü 

dış imkan da Hazine Müsteşarlığının iznine bağlanmıştır. Buna ilişkin çıkarılan 

12/4/2002 tarihli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın 

Temin edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin 

Yönetmelik”te de hazine izni verilirken uygulanacak usul ve esaslarda; kamu kurum 

ve kuruluşlarının yurt dışından her türlü nakdi kredi sağlaması ve uluslararası 

sermaye piyasalarında tahvil ve borçlanma aracı ihraç etmeleri ile bahse konu 

kuruluşların diğer kurum ve kuruluşlar lehine garanti vermeleri Müsteşarlığın iznine 

bağlıdır. Müsteşarlığın izni alınmadan sağlanan krediler ile tahvil ve diğer borçlanma 

aracı ihraçları Dış Finansman Bilgi Sistemine kaydedilmez ve bunlara ait anapara, 

faiz ve diğer masrafların transferi yapılmaz. Hazine garantisi olmaksızın dış 

finansman temini talebi ile kamu kurum ve kuruluşu tarafından Müsteşarlığa 

müracaat edilir. Müsteşarlık, makine teçhizat alımı ve yapım projeleri gibi yatırım 

projelerinin Yıllık Yatırım Programı’ndaki yeri ve önceliğine ilişkin uygun görüşünü 

olması ile kredi temin edilecek yatırım projelerinin yapım işleri ile ilgili olarak 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri gereği yapılması öngörülen durumlarda 

“uygulama projesi”nin olması şartı ile kuruluşun talebini değerlendirir. (Çetinkaya, 

2004:18-37) 

  Çoğunlukla altyapı hizmetleri olarak görülen bu tür hizmetler için 

borçlanmanın kullanılması kuşaklar arası adaletin sağlanması açısından olumlu bir 

durumdur. Belediyelerin dış kaynaklardan yaptıkları borçlanmalar konusunda Hazine 
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Müsteşarlığı özellikle 2002 yılından itibaren borç verilerini toplamakta ve borç, 

istatistiği oluşturmaktadır Dolayısıyla belediyelerin dış borçlarının miktarı ve içeriği 

hakkında kesin bilgilere ulaşılmaktadır. İç borç verilerine ise rakamsal olarak böyle 

bir çalışma yapılmadığından net olarak ulaşılamamaktadır.(Çetinkaya, 2004:18-37) 

Bununla birlikte iç borçlar hakkında belediye bütçeleri aracılığı ile fikir edinmek 

mümkündür.  

 3.8. Dış Borçlanmada İzlenen Prosedür : 

 Yerel yönetimler 1986’ya kadar genellikle iç kaynaklardan borçlanmakta 

iken, 1986 yılından itibaren yoğun bir şekilde dış borçlanmaya gitmişler*, bu ise, 

makro ekonomik nedenlerle bu yönetim birimlerinin borçlanmalarının 

sınırlandırılması gereğini ortaya çıkarmış ve Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 92-32/7 sayılı Tebliğ, “Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve “Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile yerel yönetimlerin dış 

borçlanmaları sınırlandırılmıştır. Bu mevzuat uyarınca, yerel yönetimler Hazine 

Müsteşarlığı’nın izni veya hazine garantisi ile yurtdışından ve uluslararası 

kuruluşlardan dış borç alabilmektedir.  

 Türkiye’de yerel yönetimlerin dış borçlanmaları üç şekilde ortaya 

çıkmaktadır:  

(i)    Belediyelere Hazine garantili dış kredi sağlaması;  

(ii)  Hazine Müsteşarlığı’nın doğrudan borçlanarak ikrazen dış kredi  

 kullandırması;  

(iii) Hazine garantisiz dış kredi sağlanması. 

 3.8.1.  Hazine Garantili Borçlanmada İzlenilen Prosedür : 

                                                 
* Bu tarihten itibaren de dış borçlanma yapan yerel yönetim birimleri belediyeler ve büyükşehir 
belediyeleridir. İl özel idareleri dış borçlanma yapmamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Birgül Güler, 
Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirisel Yaklaşım, Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü, Ankara, 1998, s.205, 206. 
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Hazine garantili veya ikrazlı dış finansman sağlanmasına ilişkin olarak aşağıdaki 

prosedür izlenmektedir: 

1)  Kuruluşun Uluslararası Kredili İhale İzni için Başvurusu: 

 Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları altyapı 

projelerinin finansmanı için uluslararası kredili ihaleye çıkmak üzere Hazine 

Müsteşarlığı’na başvurur. 

2)  Teknik Analiz 

  Bu aşamada, 21.07.2001 tarihli “Yıllık Yatırım Programında Yer Alan 

Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ” esasları 

çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın projenin;  

- Fizibilite etüdünün bulunup bulunmadığı ve uygunluğu, 

- Yıllık Yatırım Programındaki yeri ve önceliği, 

- Yatırım programı ile öngörülen yıllık dış ve toplam ödeneği ile proje 

tutarı, 

- Yapım işlerinde uygulama projesinin bulunup bulunmadığı, konularda 

görüşü alınır.  

3)  Finansal Analiz 

 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve söz konusu Kanuna istinaden 

çıkarılan 12.04.2002 tarihli ve 24724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 

20.09.2003 tarihli Yönetmelik ile bazı maddeleri değiştirilen Hazine Garantileri 

Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere 

Dair Yönetmelik ile dış kredi ile finanse edilecek projelere Hazine garantisi 

sağlanmasına ilişkin olarak bazı kriterler getirilmiştir.  

 Söz konusu mevzuat çerçevesinde 

- Kuruluşun, Müsteşarlığa başvuruda bulunduğu tarih itibariyle, 

halihazırda bir itfa planına bağlı olarak ikraza bağlanmış yükümlülükleri hariç, 

Müsteşarlık tahtında vadesi gelmiş yükümlülüklerinden ödenmemiş bir borcunun 

bulunmaması, 
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- Proje finansmanı için sağlanacak garantili kredinin geri ödeme 

döneminde öncelikle finanse edilen projeden temin edilen gelirlerin kredinin geri 

ödeme yükümlülüklerini karşılayacak şekilde olması, bu gelirlerin yetmemesi 

halinde kuruluşun öngörülen nakit akışının borç servisini ve kuruluşun Müsteşarlığa 

olan mevcut borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde 

olması gerekmektedir. 

 Bu itibarla, hem kuruluşun hem de projenin mali yeterliliğine ilişkin 

değerlendirme yapılır. Kuruluşun sağlanması öngörülen kredileri geri ödeyip 

ödeyemeyeceğinin anlaşılabilmesi amacıyla projenin nakit akış projeksiyonları ile 

kuruluşun bütçe kalemlerine ilişkin projeksiyonlar yapılarak, mali yeterliliğe dair bir 

sonuca varılır.  

 Ayrıca, söz konusu garanti talebinin değerlendirilebilmesi için her yıl 

bütçe kanunu ile belirlenen Hazine garantisi limitinin aşılmamış olması 

gerekmektedir. 2004 yılı Hazine garantisi limiti 1 milyar ABD Doları iken 2009’da 

bu rakam 4 milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir.  

 4)  Uluslararası Kredili İhale İzni Onayı 

 Kuruluşun talebi finansal ve teknik açılardan değerlendirildikten sonra 

Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’dan söz konusu projenin uluslararası 

kredili ihale ile gerçekleştirilebilmesi için onay alınır. 

 Uluslararası kredili ihale izni kuruluşlara sınırlı bir süre için verilir, bu 

genelde 1 yıl olmaktadır. Kuruluş ihalesini verilen süre içerisinde tamamlayamazsa 

süre uzatımı için Müsteşarlığa başvurabilir.  

5)  İhale Sürecinin Tamamlanması 

 Kuruluş uluslararası kredili ihaleye çıkar. Hazine Müsteşarlığı’nın söz 

konusu süreçte hiç bir rolü bulunmamaktadır.  

6)  Müzakere Süreci 

 Kuruluş finansman paketini müzakere edilmek üzere Müsteşarlığa iletir.  

Kredi müzakerelerden önce kuruluş ile nihai mali ve finansal değerlendirme yapılır. 

Kuruluşun Hazine garantisi kriterlerini sağlayıp sağlamadığı hususu gözden geçirilir. 

Daha sonra müzakereler için Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’dan onay 

alınır. 
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 İlk önce finansman paketindeki faiz, vade, ücretler gibi mali koşulların 

müzakeresi yapılır, daha sonra taslak kredi anlaşmaları üzerinde müzakerelere 

geçilir.  

7)  Dış Borç Ödeme Hesabının Kurulması 

 Mahalli idarelere mali disiplin kazandırmak amacıyla oluşturulan Dış 

Borç Ödeme Hesabı mekanizması 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 10.09.2003 tarihli ve 25225 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine 

İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. 

 Bu Yönetmelik çerçevesinde, proje finansmanı kapsamında sağlanan 

kredilerin geri ödemelerini garanti altına almak amacıyla belediye bir ticari bankada 

Dış Borç Ödeme Hesabı açar. Kredi anlaşmaları imzalanmadan önce bu hesaba 

aktarılacak gelirler üzerinde mutabık kalınır. Söz konusu hesaba öncelikle projenin 

kendi gelirlerinin, yetmemesi durumunda belediyenin diğer gelirlerinin bir kısmının 

aktarılması esastır. Belediye dış borç ödeme hesabının açılmasına ve hesaba 

aktarılacak gelirlere ilişkin meclis kararını alır. Bu işlemler kredi anlaşmaları 

imzalanmadan önce tamamlanmalıdır. Kuruluşun adı geçen hesap üzerinde tasarruf 

hakkı bulunmamaktadır. 

8)  Kredi Anlaşmalarının İmzalanması 

 Kredi anlaşmalarının müzakerelerinin ve Dış Borç Ödeme Hesabı 

kurulması çalışmalarının tamamlanmasının ardından kredi anlaşmaları imzalanır. 

 Hazine Müsteşarlığı, kredi anlaşmalarında garantör veya borçlu 

statüsünde olabilir. Hazine’nin borçlu olduğu durumlarda kredi anlaşmalarının 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.  

9)  Garanti Protokolü/İkraz Anlaşmasının İmzalanması 

 Hazine Müsteşarlığı’nın borçlu olduğu durumlarda kredilerin kuruluş 

tarafından kullanılabilmesi ve geri ödemelere ilişkin hususların düzenlenmesi 

amacıyla ikraz anlaşması imzalanır. 4749 sayılı Kanun gereği kuruluş ikraz edilen 

tutarın %0,5’i kadar bir tutarı ikraz ücreti olarak Hazine Müsteşarlığı’na ödemekle 

yükümlüdür. Bu oranı 5 katına kadar arttırmaya Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı 

olduğu Bakan yetkilidir. 
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 Hazine Müsteşarlığı’nın garantör olduğu durumlarda kuruluş ile garanti 

koşullarını belirlemek üzere garanti protokolü imzalanır. Garanti protokolü ile 

belirlenmesi gereken koşullar arasında garanti oranı ve garanti ücreti yer almaktadır. 

 4749 sayılı Kanun ile söz konusu Kanuna istinaden çıkarılan 

Yönetmelikler kapsamında ticari krediler için kredinin %95’ine kadar Hazine geri 

ödeme garantisi verilmektedir. Lehine Hazine garantisi verilen kuruluştan garanti 

edilen tutarın %1’ine kadar garanti ücreti tahsil edilir.  

10)  Kullanımlar  

 Garanti protokolünün imzalanıp, kredi anlaşmasının kreditör nezdinde 

yürürlüğe girmesine ilişkin koşuların yerine getirilmesinin ardından kuruluş proje 

çalışmaları kapsamında temin edilen krediden kullanımlara başlamaktadır. 

 Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan kredilerden kullanımlar 

genelde kuruluşun kreditöre ilgili evrakları sunarak doğrudan talepte bulunması ile 

gerçekleşmektedir. (Ozar, 2005:30) 

11)  Geri Ödeme 

 Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan krediler kapsamındaki 

borç servisleri Dış borç Ödeme Hesabındaki paradan doğrudan kreditöre 

ödenmektedir. 

 Dış Borç Ödeme Hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması ve 

kuruluşun ödemenin bir kısmını veya tamamını gerçekleştirememesi durumunda 

21.12.2002 tarih ve 24970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hazine Garantileri 

Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” hükümlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilerek, 

ilgili borç servisi kreditöre ödenir. Söz konusu üstlenim neticesinde ortaya çıkacak 

Hazine alacağının akit altına alınmasını teminen kuruluş ile “kredi devralma ve ikraz 

anlaşması” imzalanmaktadır. (Ozar, 2005:31) 

3.8.2. Hazine Garantisiz Borçlanmada İzlenen Prosedür  

  Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından Hazine garantisi olmaksızın 

dış finansman sağlanması 4749 sayılı Kanun ile söz konusu Kanuna istinaden 

çıkarılan 12.04.2002 tarihli ve 24724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu 
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Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin 

Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

  İlgili mevzuat çerçevesinde kuruluşun Hazine garantisiz dış finansman 

sağlaması Hazine Müsteşarlığı’nın iznine tabidir. Müsteşarlık yukarıda bahsi geçen 

Yönetmelik esaslarınca kuruluşun Hazine garantisiz borçlanma talebini değerlendirir. 

   Hazine garantisiz kredi sağlanması taleplerin daha çok Büyükşehir 

belediyeleri ile bunlara bağlı kuruluş ve iştiraklerinden geldiği ve genellikle mal ve 

ekipman alımı için yapıldığı gözlenmektedir. İşletme sermayesi için yapılacak 

borçlanmalardan Hazine Müsteşarlığınca kaçınılmaktadır. (Ozar, 2005:39) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ  

DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANI 

 

1.  ALTYAPI YATIRIMLARI : 
Yatırım en genel anlamda:”milli servete yapılan, faydası bir yıl içinde 

tüketilemeyen, ilerleyen dönemde üretim artışı sağlayarak ekonomik büyüme ve 

kalkınmaya lokomotif teşkil edecek eklemelerdir.” (Tezcan, 2007:16) şeklinde 

tanımlanabilir. Buradan anlaşılmaktadır ki yatırım harcamaları, gelecek dönem 

gelirlerinin artırılabilmesi için, bugünkü tüketimden vazgeçerek yaratılan tasarruf 

birikiminin, sermaye stokuna eklenmesi yoluyla yapılmaktadır. Yatırımlar ülkelerin 

fiziki ve beşeri sermaye stoku açısından önem arz etmesi dolayısıyla teşvik edilmesi 

gereken harcamalardır. Bu doğrultuda uluslararası alanda yatırım harcamalarının 

teşviki amacıyla çeşitli kuruluşlar oluşturulmuş ve çeşitli finansman yöntemleri 

uygulanmaktadır. 

 

 1.1.  Alt Yapı Yatırımı Nedir ? 

  Yatırım deyince akla iktisadi işletmeler gelmektedir. Ancak, yatırım 

yalnızca iktisadi işletmeler kurmak demek değildir. Elektrik, su, kara ve deniz yolu, 

haberleşme şebekesi, hastahane, okul yapımı gibi belirli ve iktisadi işletme 

görünümünde olmayan sahalara da büyük iktisadi kaynaklar ayrılır. Bu tür 

harcamalara “alt-yapı” yatırımları denir ve önemi çok büyüktür. (ÖZERDEM, 

2005:15) İktisadi işletmelerin meydana gelmesini sağlayan yatırımların yapılması, 

alt-yapı yatırımları ile olasıdır.  

 Başka bir ifadeyle altyapı yatırımları; İçmesuyu, atıksu arıtma tesisleri, 

kanalizasyon işleri, barajlar ve göletler, sulama ve drenaj tesisleri, elektrik üretim 

tesisleri (hidroeletrik, jeotermal, nükleer, rüzgar santralleri, biyoenerji tesisleri), 

elektrik iletim ve dağıtım hatları, yer altı kablolama işleri, demiryolu, raylı sistem, 

karayolu v.b. her türlü ulaşım, haberleşme v.b. alanlara yapılan yatırımlardır. 
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1.2.  Altyapının Ekonomik Kalkınma Açısından Önemi 

Ekonomideki karar birimlerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek 

düzeyde mevcut olan altyapı tesisleri; 

 - Üretimi artırıcı, 

 - Maliyetleri düşürücü, 

 - Ekonomik kalkınmayı destekleyici, 

 - Bireylerin yaşam standardını ve kalitesini yükseltici, 

 - Toplumsal refahı artırıcı, 

yönde çok sayıda olumlu etkiye sahiptir. 

 

1.3.  Altyapı yatırımlarının özellikleri: 

 - Yüksek maliyetli yatırımlardır. 

 - Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler olsun, tüm ülkelerde büyük 

ölçüde kamu sektörü (mahalli idareler, merkezi hükümet) tarafından yapılan 

yatırımlardır. 

 - Altyapı bugün ilerleyen teknolojiye paralel olarak, sürdürülebilir 

altyapı için, çok büyük miktarlarda kaynak gerektiren yatırımlardır. 

 - Tamamlanma sonrası, hizmetin sunumunun büyük ölçüde bir ücret 

karşılığı sunulması mümkündür. 

 - Bir ülke ekonomisinin gelişmişlik göstergeleri içinde yer almaktadır 

(kişi başına karayolu, demiryolu, enerji tüketimi v.b.) –Gelişmekte olan ülkeler, 

altyapı problemlerini çözdüğü zaman gelişmiş ülke statüsüne geçer. 

 - Altyapı problemini çözmüş bir ülke, sanayileşme ve hayat standardı 

açısından daha ileri aşama sağlayabilir. 

 

1.4.  Mevcut Finansman Kaynakları 

Az gelişmiş/gelişmekte olan ülkeler, yeterli sermaye birikimini 

sağlayabilmek adına alternatif bir kaynak olan dış yardımlara yönelmeyi tercih 

etmektedirler. Bu yardımlar hibe ve kredi şeklinde sağlanabilmektedir.  
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                         Şekil 1. Mevcut Finansman Kaynakları 

Mevcut Finansman KaynaklarıMevcut Finansman Kaynakları

Dış Finansman KaynaklarıDış Finansman Kaynakları

Hibeler

AB 
FonlarıHükümetler

Uluslararas ı 
Kuruluşlar

Dış Krediler

Ticari
kaynaklar Uluslararas ı 

Kuruluşlar
Hükümetler

Hazine MüsteşarlığıHazine Müsteşarlığı

İİç Finansman Kaynaklarıç Finansman Kaynakları

Belediye
ÖzkaynaklarıYurtiçi Bankalarİller Bankası

 
 
 
 

1.5.  Dış Proje Kredisi Nedir ? 
 

Proje kavramı sözlük anlamı itibariyle, “Değişik alanlarda önceden plan 

ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları 

tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet 

adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı” (Tezcan, 2007:15) 

olarak tanımlanmıştır.  Ayrıca proje; “Belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı 

başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya 

hizmetlerdir.” (Tezcan, 2007:16) Şeklinde de tanımlanabilmektedir. 

Bu doğrultuda dış proje kredisini; “Ülke içinde yapılacak olan 

yatırımların gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan projelerin, tamamının veya belli bir 

kısmının uluslararası kuruluşlar, yabancı ülkeler, yabancı bankalar veya diğer 

yabancı mali kuruluşlar tarafından finanse edilmesidir.”şeklinde tanımlayabiliriz. 

(Tezcan, 2007:16)  09/04/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
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Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü 

maddesinde de proje kredileri; “Projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış 

finansman kaynağından sağlanan finansman imkanı” olarak tanımlanmıştır. 

 Proje kredisi belli projenin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak 

kullanılmakta ve başka bir amaca yönlendirilememektedir. Bu nedenle proje 

kredileri, “ahlaki çöküntü”* riskine karşı kreditör kuruluşlar tarafından özellikle 

tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra kredi kullanan kuruluşlar ise harcama alanların 

kısıtladığı için program kredisi gibi diğer kredi çeşitlerini, dış proje kredilerine tercih 

etmektedirler. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi bu krediler daha kolay ulaşılabilir 

krediler olması sebebiyle yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Dış proje kredisi veren kuruluşlar ülkenin ekonomik yapısından çok 

projenin ekonomik etkileri, finansal getirisi ve kuruluşun küresel amaçlarını göz 

önünde bulundurmaktadır. Bu durum, özellikle siyasal riskler içeren, sermaye 

piyasaları yeterince gelişmemiş, mali yapısı bozuk olan ülkelerin, projeler vasıtasıyla 

yatırımlarını finanse etmesini kolaylaştırmaktadır. Öyle ki, proje sahibi ülkenin 

sağlayamayacağı kredileri, kredi miktarını, vade ve faiz koşullarını ve garantileri, iyi 

bir proje sağlayabilmektedir. Kreditör ülke ise bu ilişkide karşı tarafın alım gücünü 

artırarak kendi ihracatını artırma amacına yönelmektedir. (Tezcan, 2007:16) 

 Dış proje kredileri tüm bu faydalarının yanında bir takım riskler de 

içermektedir. Bu riskler şu şekilde sıralanabilir: 

• Projeyi finanse eden uluslararası kuruluşun yatırım öncelikleri ile 

kredi kullanan ülkenin yatırım ihtiyaç ve önceliklerinin bağdaşmaması, 

• Proje sahibi kuruluşun mali durumundaki bozulmalar nedeniyle 

projenin hayata geçirilmesinde meydana gelecek aksamalar, 

• Faiz, kur ve maliyet koşularının değişmesi, üretimde meydana gelen 

aksamalar, 

                                                 
* Ahlaki Çöküntü (Moral Hazard): Kavram ilk olarak sigortacılık sektöründe kullanılmıştır. Sigorta 
yaptıran kimsenin gerekli özeni göstermemesi şeklinde oluşan davranışları tanımlamak amacıyla 
kullanılmıştır. Daha sonra uluslararası literatürde, özellikle kredi kullanan az gelişmiş ülkelerin bu 
durumu alışkanlık haline getirmesi ve kredileri rasyonel kullanmaması gibi durumları ifade etmek 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 
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• Proje ile ilgili bürokratik engellerin ortaya çıkması, ülkenin siyasal 

yapısından kaynaklanan problemler, 

• Deprem, sel, savaş gibi öngörülemeyen riskler, 

• Kaynak kullanan ülkenin dış borç stokundaki artışların ülkenin dışa 

bağımlılığını artırması. 

 

2. ULUSLARARASI DIŞ FİNANSMAN KURULUŞLARI : 

 

2.1. Yapısı ve İşleyişi 

Altyapı yatırımlarının niteliği gereği uzun vadeli ve yüksek maliyetle olması, 

özellikle sermaye yetersizliği olan gelişmekte olan ülkelerde, altyapı yatırımlarını 

finansmanında ciddi zorluklar meydana gelmiştir. Finansman ihtiyacının 

karşılanılmasında alternatif modeller geliştirilmekle birlikte, bir yandan da bu tür 

yatırımların proje finansmanı yöntemiyle desteklenerek, yatırımın sermaye 

ihtiyacının karşılanması yoluna da gidilmektedir. Bu anlamda birçok ticari banka ve 

kalkınma ve yatırım bankaları ülkemizdeki altyapı yatırımlarının finansmanına 

(gerek Hazine’nin borçlu veya garantör olduğu altyapı yatırımları, gerekse diğer 

altyapı yatırımları) kaynak sağlamaktadır. (Genç, 2007:7-30) 

 

2.2. Finansman Kuruluşları: 

Herhangi bir yatırımın gerçekleşmesi için, orta ve uzun dönemli kredi veren 

kuruluşlardır. Herhangi bir yatırım, özkaynaklardan finanse edilemeyeceği zaman 

uygun koşullar altında yabancı kaynaklardan elde edilecek kredilerle finanse edilir. 

Uluslararası dış finansman kuruluşlarını şöyle sıralayabiliriz. 

 

2.2.1.  Merkez Bankasına Kredi Açan Kuruluşlar : 

 

2.2.1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF) 

  Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası ile birlikte 1944 yılında 

toplanan Bretton Woods Konferanslarında kurulmuş ve 1946’da faaliyete geçmiştir. 

Başlıca amaçları, uluslararası para sisteminin düzenli biçimde işlemesini sağlamak, 
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üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin çözümüne katkıda bulunmak ve uluslararası 

mali kriz yönetimi biçiminde özetlenebilir.  

IMF, sabit kurlu Breetton Woods Sisteminin yürütülmesinden sorumlu bir 

kurum olarak ortaya çıkmıştı. Fakat bu sistemin yıkılışından sonra bugün de 

uluslararası parasal mali düzeni sağlamakla ilgili görevlerini sürdürmektedir.  

IMF’ye üye ülkeler, aynı zamanda Dünya Bankası’na da üyedirler. Bugün 

üyelerinin sayısı 180’in üzerindedir. Türkiye, ilk kuruluşunda IMF ve Dünya 

Bankası’na üye olmuştur. Bu üyelerin dünya ticaretindeki payı %90’ın üzerindedir. 

(Seyidoğlu, 1999:568) 

 

2.2.1.2. Avrupa Para Fonu (EMA)  

Avrupa’da parasal işbirliğini ve ilgili ülkelerin konvertibiliteye geçişini 

sağlama amacıyla oluşturulan Avrupa Para Fonu (EMA) da IMF gibi benzer bir 

alanda faaliyet gösteren bir kuruluş niteliğini taşımakta ve amaçları doğrultusunda 

kısa ve orta vadeli krediler verebilmektedir. Bu kuruluşça  verilen kısa ve orta vadeli 

kredilerin temel amacı, ödemler dengesindeki geçici zorlukların giderilmesi ve 

uluslararası ödemelere ve ticarete canlılık getirilmesi olarak özetlenebilir. (Güran, 

2001:19) 

 

 2.2.1.3. Milletlerarası Ödemeleri Denkleştirme Bankası (BİS) 

Temel fonksiyonu merkez bankaları arasında işbirliği sağlamak ve 

uluslararası ödemeleri kolaşlaştırmak olan BIS, Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı 

dolayısıyla ödeyeceği tazminatların yönetimini sağlayacak bir “mali ajan” olarak 

1930 yılında kurulmuştur. Merkezi İsviçre’nin Lasel şehrindedir. Türkiye’nin 1964 

yılında katıldığı BIS’in halen 33 üyesi bulunmaktadır. (Güran, 2001:260) 

 

2.2.2. Belirli Projelere Kredi Açan Kuruluşlar : 

 

2.2.2.1. Eximbank (Export-Import Bank Washington) : 

Banka Amerika Birleşik Devletleri’nin dış ticaretini geliştirmek amacıyla 

yabancı gerçek ve tüzel kişilere ve hükümetlere (özel ve resmi sektöre) kredi vermek 

için 1934 yılında kurulmuş bir Amerikan finansman kurumudur. Sermayesi yanında 
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Amerika Birleşik Devletleri hazinesinden de kredi alarak müşterilerine ödemede 

bulunur. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışa satım firmalarının finansman ve 

sigorta işlemlerini de yürütür ve aracılık yapar.(Özerdem, 2005:15) 

 Bu kanaldan sağlanan krediler genellikle hükümet kredileri kadar uygun 

koşullu olmamakla birlikte faiz oranları ticari kredilere göre daha düşüktür. Verilen 

krediler genellikle orta vadelidir.  

Projeye bağlı yatırımlara, en fazla proje tutarını %50’sine kadar kredi açar. 

Bu kredi ile projenin dış finansmanı karşılanır. Kredinin zamanlaması 5-20 yıl olup 

Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı mal ve hizmetlerin ödemesinde kullanılma 

koşulu vardır. Dış ticaret kredilerinde zaman 5 yıl, dıştan alım garantilerinde 6 ay ile 

5 yıl arasında değişmektedir. %8 ile 9 olan kredi faiz ve ana para taksitleri 6 aylık 

taksitlerle ve dolar olarak ödenmektedir. (Özerdem, 2005:15) 

Eximbank kredileri alıcı kredisi veya satıcı kredisi biçiminde verilebilir. 

Eximbank’ın ülke mallarını satın alabilmesi için yabancı ithalatçılara açtığı kredilere 

“alıcı kredisi” (buyer’s credits) adı verilir. Krediyi öngörüldüğü biçimde geri ödemek 

ve diğer kredi koşullarını yerine getirmek, tümüyle yabancı alıcının 

sorumluluğundadır. Bu da onun mali gücüne ve ticari itibarına bağlıdır. Bazı 

durumlarda ise Eximbank, krediyi doğrudan yabancı alıcı yerine ülkesindeki 

ihracatçıya açar. İhracatçı, adı geçen kurumdan sağladığı bu fonlarla, alıcıya vadeli 

satış yapar. Yani ithalatçıya kendisi kredi açmış olur. Bunlar da “satıcı kredisi” 

(seller’s credits) olarak bilinir. (Seyidoğlu, 1999:705) 

Eximbank’a yapılacak kredi talepleri Maliye Bakanlığı’nın iznini almak 

kaydıyla doğrudan doğruya da olur. Kredi istekleri, proje ve son 3 yılın bilanço ve 

kar-zarar cetvelleri ile satın alınmak istenen mal ve hizmetlerin listesi eklenmeli ve iç 

finansman kaynaklarının neler olduğu, nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. (ÖZERDEM, 

2005:15) 

 2.2.2.2. Agency For International Development (AID) : 

 AID, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1961 tarihli dış yardım yasasına 

göre yeniden düzenlenmiş ve bağımsızlıklarını korumak isteyen memleketlerin 

ekonomik kalkınmalarına yardım için kurulmuş bir örgüttür. 

Kredi işlemleri, bir banka aracılığıyla yürütülür. Krediler, uzun zamanlı, 

ödemesiz devreli, çok düşük faizli olarak verilmekte veya kısmen veya tamamen 
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bağış şeklinde olmaktadır. Bugün 10 yıla kadar ödemesiz devre ve 40-50 yıla kadar 

yükselen zamanlı kredilere rastlanmaktadır. (Özerdem, 2005:15) 

Başvuru Maliye Bakanlığı’na, AID kredilerine ilişkin özel kredi istek 

formları doldurulduktan sonra yapılır. Maliye Bakanlığı uygun görürse, AID’ye 

iletir. Bu örgütçe de uygun bulunduğunda, hükümetler adına kredi anlaşması 

imzalanır. (Özerdem, 2005:15) 

Krediler projeye verilmektedir. Uygulamada borçlu, Maliye Bakanlığı 

olmakla beraber, kredi açılacak projenin mali, ekonomik ve teknik yönden tutarlı 

karlı ve verimli olması, iç finansmanının sağlam ve garantili olması gibi şartlar 

aranır. Kredi açıldıktan sonra ve projenin gerçekleşmesi aşamasında, sağlanacak mal 

ve hizmetlerin projeye uygun olarak seçilip seçilmediği ayrıca AID tarafından 

denetlenir. 

AID kredileriyle dıştan alınacak mal ve hizmetlerin Amerika Birleşik 

Devletleri kaynaklı olması ve taşımaların en az %50’sinin Amerika Birleşik 

Devletleri bayraklı gemilerle yapılması koşulu aranır.  

 

 2.2.2.3 Türkiye Yardım Konsorsiyumu : 

Türkiye Yardım Konsorsiyumu 1962 yılında kurulmuştur. Amerika 

Birleşik Devletleri, Kanada ve bir çok Batı Avrupa ülkeleriyle milletlerarası 

finansman kuruluşları konsorsiyumun üyesidir. 

Konsorsiyumdan alınan krediler program kredileri, proje kredileri ve borç 

erteleme kredileri şeklinde olmaktadır. 

Yıllık programlarda yer alan yatırımların veya belirli yeni bir projenin 

yahut geliştirmenin dış finansman gereksinimini karşılamak için konsorsiyum 

kredileri açılır. Kredini zamanlaması, 7 yıl ödemesiz devreden sonra en çok 25 yıl 

olmaktadır. (Özerdem, 2005:15) 

 

2.2.2.4 Avrupa Yatırım Bankası : (European Investment Bank-EIB) 

AET’yi kuran Roma Antlaşması ile oluşturulmuş olan EIB; Avrupa 

Birliği’nin temel finansman kuruluşudur. EIB Birlik içindeki göreceli az gelişmiş 

yörelerin kalkındırılmasına yönelik ve üye ülkelerin tek başlarına finansman 

güçlerinin dışında bulunan projeleri destekler. (Özerdem, 2005:15-20) 
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Ortaklarını AB ülkeleri oluşturmaktadır. Sermayesi yanında, uluslararası 

sermaye piyasalarından sağladığı kaynaklardan Ortak Pazara üye memleketlerin 

bölgesel dengesizliklerini düzeltmek ve az gelişmiş aday ülkelerin kalkınmasını 

desteklemek amacıyla kredi verir.  

Avrupa Yatırım Bankası, verdiği kredilerle, ana ilke olarak, ortak pazarın 

gerçekleşmesine katkısını her zaman göz önünde tutar. Banka ortaklıklar kurmaz ve 

işletmelerin yönetimine katılmaz, kredi ile alınacak mal ve hizmetlerin uluslararası 

ihaleye çıkartılması şartını koyabilir. (Özerdem, 2005:15-20) 

Avrupa Yatırım Bankası’nın açtığı krediler, bölgesel kalkınma kredileri, 

sanayide bünye değişikliği kredileri ve üye ülkelerin ortak amaçlı projelerini 

finansman şeklinde olmaktadır. 

AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın 2 numaralı protokolü 

kurallarına göre ve Türkiye’nin ekonomik yönden hızla kalkınması amacıyla Avrupa 

Yatırım Bankası’ndan kredi açılmaktadır. 

Resmi ve özel sektörün faydalanabildiği krediler, altyapı yatırımları için 

olduğu kadar özellikle, döviz kazandırıcı yönü ağır olan sınai projelere verilmektedir. 

Altyapı yatırımlarında zamanlama, 8 yıla kadar ödemesiz devre olmak üzere 30 

yıldır. Yıllık faiz %2.5’tur. Sınai yatırımlarında zaman daha kısa tutulmakta (12-16 

yıl) ve faiz %7’ye kadar çıkmaktadır. Kredi özel sektöre açıldığı zaman Türk 

Hükümetinin garanti vermesi istenmektedir. Sağlanan kredilerle mal ve hizmet satın 

alınmakta, satın alma ihale suretiyle yapılmaktadır. Ancak ihalelere AET ülkeleri 

katılabilmektedir. (Özerdem, 2005:15-20) 

AB ile Türkiye arasında ortaklık anlaşmasına bağlı mali protokollere göre 

Avrupa Yatırım Bankası eliyle Türkiye’ye verilmesi karar altına alınan kredi yıllara 

bölünmüştür. Her yıl, o yıla düşen kredi tutarı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

aracılığıyla kullanılmaktadır. Kredinin en az %30’u özel sektör yatırımlarına 

verilmektedir. 

Özel Sektör girişimcileri, krediden yararlanabilmek için, projeleriyle Maliye 

Bakanlığı’na başvurmaları gerekir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın da görüşünü alan 

Maliye Bakanlığı, istemin uygun görülmesi durumunda Avrupa Yatırım Bankası’na 

gönderir. Banka da uygun gördüğü zaman hükümetimizle bir finansman anlaşması 

imzalanır. 
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2.2.2.5 Avrupa Kalkınma Fonu : 

Avrupa Kalkınma Fonu, AB üyesi ülkelerin eski sömürgelerine finansman 

sağlamaya yönelik olarak Roma Anlaşmasıyla oluşturulmuştur. 1975 yılından 

itibaren bu fondan, AB’nin dış ilişkilerinin bir boyutu olarak, Afrika, Karayip ve 

Pasifik (ACP) ülkelerine finansman sağlamaktadır. Gelirleri üye ülkelerin 

katkılarından oluşan bu fon, 1993 yılından itibaren genel bütçe kayıtlarına dahil 

edilmiştir. Ancak, fonun işlemleri bütçe prosedürlerine bağlı değildir. (Güran, 

2001:260) 

 

2.2.2.6 Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank-AsDB)  

Asya Kıtasındaki az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarına maddi destekte 

bulunmak amacıyla 1966’da kuruldu. Bölge ülkeleriyle birlikte ABD, Banka’nın 

üyesidir. Merkezi, Filipinler’in başkenti Manila’dadır. Asya Kalkınma Bankası, 

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) 

çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür.  

 

2.2.2.7 Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank-AfDB)  

Birleşmiş Milletler Afrika Komisyonu çabaları ile 1964’de kuruldu. Merkezi 

Fildişi’nin başkenti Abidjan’dadır. Üye ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına 

yönelik projelere finansman sağlar. Afrika kıtasında her bağımsız devlet, Banka’ya 

üye olabilir. Ama üyelik, bölge dışındaki ülkelere de açıktır. Halen belli başlı OECD 

ülkeleri bu kuruluşun üyeleridir. (Seyidoğlu, 1999:709) 

 

2.2.2.8 İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank : IDB) 

İslam Ülkeleri Teşkilatı’nın mali kuruluşu durumundadır. Dünya Bankası 

modeline göre örgütlenmiş olup, 1975 yılında kurulmuştur. Merkezi, Suudi 

Arabistan’ın Cidde kentindedir. Faizsiz bankacılık kurallarına göre çalışır. Amacı, 

İslam Konferansı Teşkilatı’na üye olan ya da olmayan ülkelerdeki İslam 

topluluklarının sosyal ve ekonomik kalkınmalarına yönelik projelere mali destek 

sağlamak, İslam ülkelerine teknik ve eğitim yardımları yapmak ve İslam ülkeleri 

arasındaki ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla özellikle, tarım ve 

sanayi projeleriyle alt yapı projelerine mali destek sağlar. (Seyidoğlu, 1999:709) 
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2.2.2.9. Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD-Dünya Bankası) 

 

2.2.2.9.1. IBRD’nin Kuruluşu : 

İkinci Dünya Savaşı henüz sona ermeden (1-22 Temmuz 1944 tarihlerinde) 

ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında  Türkiye dahil 44 

ülkenin katılmasıyla toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansında, iki 

önemli dünya-çapında uluslararası mali kuruluşun kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bretton-Woods ikizleri olarak da bilinen bu kuruluşlardan birisi, uluslararası parasal 

konularda bir işbirliği girişimini yansıtan Uluslararası Para Fonu (IMF); diğeri de 

başlangıçta Avrupa’nın savaşta yıkılan ekonomilerinin yeniden imarına yönelik 

çalışmalar yapan, sonra ise tümüyle azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarına dış 

finansman (ve teknik yardım) sağlayan temel bir mali kuruluş haline gelen 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasıdır (IBRD). Bu banka çoğu kez kısa adıyla 

Dünya Bankası (WB) olarak anılmaktadır. Her iki kuruluş da, bağımsız statüleri 

bulunan, ancak özel anlaşmalarla BM Örgütünün birer ihtisas kuruluşu haline gelmiş 

kuruluşlar niteliğindedir. (Güran, 2001:27) 

Bretton Woods Konferansına katılan 44 ülke tarafından parafe edilen IBRD 

Anasözleşmesi, bu ülkelerin 41’i tarafından onaylanarak 27 Aralık 1945 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Merkezi Washington’da bulunan Banka, 25 Haziran 1946 

tarihinde çalışmalara başlamıştır. (Öner, 1974:15) 

Türkiye IBRD’ye 19 Şubat 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunla katılmıştır. Bir 

ülkenin IBRD üyesi olabilmesi için ön koşul o ülkenin IMF üyesi olması şarttır.* 

Buna göre, IMFden ayrılan ülkeler IBRD’den de ayrılmak zorundadır. Bu özelliğe 

bağlı olarak IBRD üyesi ülkelerin sayısı, IMF ülkesi ülkelerin sayısındaki artışa 

paralel olarak zaman içinde artarak 1991’de 156 iken günümüzde bu sayı 185 

olmuştur. IMF’ye üye olan bir ülkenin IBRD’ye üye olma zorunluluğu 

bulunmamakla birlikte, esasen bir kısım ülkelerin, IBRD üyeliği için bir ön koşul 

olması nedeniyle IMF üyeliğini, bu yolla geçilmesi gereken bir aşama olarak 

                                                 
* Ancak IBRD, toplam oyların 2/3 çoğunluğu ile, IMF’den ayrılan bir ülkenin Banka üyeliğinin devamına karar verebilir.  
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gördüklerini ve kendileri açısından IBRD ve grubunun sağladığı proje finansmanın 

daha büyük önem taşıdığını belirtmekte yarar bulunmaktadır.  

İlke olarak, uluslararası özel sermaye piyasalarından borçlanma olanağına 

sahip olan sanayileşmiş ülkeler, Dünya Bankası’na kredi için başvurmazlar. Bugünkü 

gelişmiş ülkelerden, bu kuruluştan en son kredi sağlayan 1960’lı yıllarda Japonya 

olmuştur. (Seyidoğlu, 1999:706) 

Günümüzde dünya devletlerinin 185’i Banka üyesidir. Bunlardan 11'i, Banka 

sermayesinin %55'ine sahiptir. Türkiye'nin sermayedeki payı ve oy gücü %0,5 

düzeyindedir. Türkiye sermaye katılımına ilişkin sıralamada 36. sırada yer 

almaktadır. 

 

2.2.2.9.2. IBRD’nin Sermayesi ve Üyelerin Oy Gücü : 

IBRD Anasözleşmesinde (md.2) Bankanın sermayesinin 1 Temmuz 

1944’de geçerli olan değerde 10 milyar ABD Doları olacağı, bunun 100.000 Dolar 

değerinde 100.000 hisseye bölüneceği ve sermayenin gerek görüldüğünde (3/4 oy 

çoğunluğuyla) artırılabileceği hükme bağlanmıştır.(Öner, 1974:17) 

Böylece Bankanın sermayesi 0.888671 gram saf altına eşit değerde bulunan 

1 Temmuz 1944 tarihindeki ABD Doları cinsinden ifade edilmişti. Ancak daha 

sonra, doların altın ile doğrudan bağlantısı ortadan kaldırılınca, sermayenin 

değerlendirilmesinde sorunlar ortaya çıkmış, alınan bir kararla, 30 Haziran 1987 

tarihinden itibaren sermaye 1 Temmuz 1974 tarihinde geçerli olan SDR değeriyle 

ifade edilmeye başlanmıştır. (1 hisse = 100.000 1974 SDR’si) Bu tarihte SDR’nin 

değeri 1.20635 ABD Dolarıdır. (Öner, 1974:88) 

Bankanın sermayesi üye sayısındaki artışın yanı sıra artan faaliyetlerine 

paralel olarak zaman içinde çeşitli kereler yükseltilmiştir. Eylül 2001 itibariyle 

Bankanın taahhüt edilen sermayesi de 189,5 milyar ABD Doları (yaklaşık 1.6 milyon 

hisse) ulaşmıştır. Taahhüt edilen sermayenin önemli bir kısmı Bankanın finansal 

işlemleriyle ilgili yükümlülüklerini karşılamak üzere gerektiğinde ödenmek üzere 

taahhüt edilmiş (ancak ödenmemiş) sermaye niteliğini taşımaktadır. Öte yandan, 

taahhüt edilen sermayenin ödenen bölümü, altın veya dolarla ve üye ülkelerin milli 

paraları ile ödenebilen iki ana kısımdan oluşmaktadır. 1959 yılından itibaren yapılan 

sermaye artırımlarındaki amaç, üye ülkelerden taze fon sağlamaktan çok, Bankanın 
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borçlanma kapasitesini artırmak olmuştur. Gerçekten de taahhüt edilen sermaye 

bankanın fon sağlama imkânını genişletici bir rol oynamakta ve “garanti sermayesi” 

olarak adlandırılmaktadır. (Öner, 1974:88) 

Üyelerin Banka yönetimindeki ağırlıkları, Bankanın sermayesine katılım 

oranlarına bağlıdır. Bu oranlar, IMF kotalarının dağılımına paralel bir biçimde 

üyelerin nispi ekonomik güçlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle ABD başta olmak 

üzere belli başlı birkaç gelişmiş ülkenin Banka yönetiminde önemli ağırlıkları 

bulunmaktadır. Bankanın temel karar alma organı olan Guvernörler Kurulunda her 

bir üyenin 250 temel oyunun yanı sıra sahip olduğu her bir hisse için ek bir oyu 

bulunmakta ve ikinci temel organ olan Yönetim Kurulunun 24 üyesinin 5’i Banka 

sermayesinde en fazla paya sahip olan 5 ülke (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve 

Fransa) tarafından seçilerek atanmaktadır.  

 

2.2.2.9.3. IBRD’nin Örgüt Yapısı : 

IBRD’nin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar önemi sırasına göre 

Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkan ve Banka Personeli’dir. 

 

Guvernörler Kurulu : 

Bankanın en yetkili organı olan Guvernörler Kurulu, her üye ülke tarafından 

atanan bir guvernör ile bir guvernör yardımcısından oluşur.  Prensip olarak tüm 

yetkiler Guvernörler Kurulunda toplanmış bulunmakla birlikte, bu kurul 

Anasözleşme gereği devretmesi mümkün olmayan yetileri dışında, yetkilerinin 

önemli bir kısmını ikinci temel organ olan Yönetim Kuruluna devretmiştir. 

Guvernörler Kurulunun devredemeyeceği yetkiler arasında yeni üye kabulü, sermaye 

artırımı veya azaltılması, üyeliğin askıya alınması, diğer uluslar arası kuruluşlarla 

işbirliği yapmak üzere anlaşmalar akdedilmesi ve Bankanın net gelirinin dağıtım 

şekillerinin belirlenmesi gibi konular sayılabilir. (Güran, 2001:91) 

Guvernörler Kurulu yılda bir kez toplanmakta ve toplantılar genellikle Eylül 

ayında IMF toplantılarıyla birlikte yapılmaktadır.  Salt oy çoğunluğu ile karar 

almaktadır.  
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 Yönetim Kurulu :  

Bankanın merkezi Washington’da tam-gün çalışma halinde bulunan 

Guvernörler Kurulunun devrettiği yetkiler çerçevesinde kararlar alan, Banka 

politikalarını uygulayan ve denetleyen bir organ olan Yönetim Kurulu, 24 üyeden 

oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden 5 tanesi IBRD sermayesinde en fazla 

paya sahip bulunan 5 ülke (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere ve Fransa) tarafından 

doğrudan seçilip atanır. Geriye kalan üyeler ise belli gruplar içinden Guvernörler 

Kurulu tarafından seçilir. Bankanın görev ve yetkilerinin önemli bir kısmı 

Guvernörler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna devredilmiştir. Kredi için 

başvurular ve diğer finansman tekliflerinin incelenmesi ve karara bağlanması, teknik 

yardım faaliyetlerinin yürütülmesi ve bütçenin hazırlanması Yönetim Kurulu 

tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu ayrıca Guvernörler Kurulunun karar 

vereceği konularda rapor ve öneriler hazırlayarak bu kurula sunar. (Güran, 2001:91) 

 

 Dünya Bankası Başkanı : 

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başkan, hem bu kurulun hem de Dünya 

Bankası Grubunun başkanı olarak görev yapar.  Bankanın genel yönetiminden 

sorumlu olan Başkanın yönetim kurulu toplantılarında, oyların eşitliği durumu hariç, 

oy hakkı bulunmamaktadır. Başkan oy hakkı olmaksızın Guvernörler Kurulu 

toplantılarına da katılabilmektedir. Dünya Bankası başkanlığına ABD vatandaşı, IMF 

Başkanlığına ise genellikle Avrupalı bir kimse getirilmektedir. Başkana bağlı olarak 

Dünya Bankası Grubunda 100’ü aşkın ülkeden 10500 dolayında personel 

çalışmaktadır. Uluslararası memur statüsünde çalışan Banka personeli çeşitli meslek 

dallarında uzmanlardan oluşmaktadır. 

 

2.2.2.9.4. IBRD’nin Amaçları : 

IBRD’nin amaçları IBRD Anasözleşmesi’nin 1.maddesinde belirilmiştir. 

Bunlar, şu şekilde özetlenebilir. (Güran, 2001:87) 

(i) Sermayesinin verimli kullanılmasını kolaylaştırarak, savaşta yıkılan 

ekonomilerin imarına ve az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak. 

(ii) Yabancı özel sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve gerektiğinde özel 

sermayenin yetersizliğini kendi kaynaklarını kullanarak gidermek. 
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(iii) Uluslararası sermaye yatırımlarını teşvik ederek, uluslararası dengenin 

korunmasını sağlamak, verimliliği ve yaşam düzeyini yükseltmek ve çalışma 

koşullarını iyileştirmek. 

(iv) En yararlı ve en acil büyük-küçük projelerin uygulanmasına öncelik 

vererek, diğer kanallardan yapılan uluslararası ikrazatla (ödünç vermelerle) uyumlu 

olmak üzere ikrazlarda bulunmak. 

(v) Faaliyetlerini, uluslararası sermaye yatırımlarının üye ülkelerdeki 

ticaret koşullarında doğuracağı etkileri göz önünde tutarak sürdürmek ve savaş 

ekonomisinden barış ekonomisine sarsıntısız geçilmesini kolaylaştırmak.. 

İlgili maddenin son cümlesinde, Banka’nın bütün kararlarında bu amaçları rehber ve 

hedef kabul edeceği belirtilmektedir.  

 

Bu açıklamalar çerçevesinde IBRD’nin temel amaçları şu şekilde ifade 

edilebilir: 

- İkinci Dünya savaşının yol açtığı tahribatın giderilmesi ve savaşta yıkılan 

ekonomilerin yeniden imar ve inşasına katkıda bulunulması (Geçici bir amaç ya da 

görev)  

- Üye ülkelerde üretimin ve verimliliğin artırılmasına, kaynakların 

geliştirilmesine ve özellikle ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olunması 

(Sürekli bir amaç ya da görev)  

- IMF’nin kısa ve orta vadeli kredilerine karşılık Dünya Bankası, kalkınma 

projeleri ve programları için uzun vadeli finansman sağlayan bir kuruşlu olarak farklı 

bir nitelik taşımaktadır.  

 

2.2.2.9.5. IBRD’nin Finansman Kaynakları : 

IBRD’nin başlıca finansman kaynakları şunlardır. 

 Üye ülkelerin Banka sermayesine iştirakleri, 

 Sermaye piyasalarından yapılan borçlanmalar, 

 Sahip olunan fonların işletilmesinden sağlanan gelirler. 

IBRD’nin asıl finansman kaynağını, sermaye piyasalardan yaptığı 

borçlanmalar oluşturmaktadır. Banka özellikle ABD; Japanyo, İsviçre, Almanya, 

İngiltere ve Orta Doğu sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla fon 
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sağlamaktadır. Banka özel kişi ve kurumlara ve merkez bankalarına bono ve senetler 

satarak da borç sağlamaktadır. Banka portföyündeki çeşitli menkul kıymetlerin 

satışıyla da kaynak sağlayabilmektedir. (GÜRAN, 2001:85-86) 

 

2.2.2.9.6. B IBRD’nin Kredi Politikası ve Kredi Koşulları: 

Bankanın verdiği kredilerin başlıca özellikleri şöyledir. (GÜRAN, 2001:96) 

 Banka, diğer yollardan makul koşullarla kredi sağlamayacağı 

kanaatine vardığı ülkelere kredi vermektedir. Uluslararası sermaye piyasalarından 

borçlanma imkanına sahip bulunan ülkelere prensip olarak kredi verilmemektedir. 

 Banka esas itibariyle, sınırları kesin olarak belirlenebilen bağımsız 

yatırım projeleri için kredi vermektedir.  Ayrıca Banka, kendi kredilerinin yanı sıra, 

garanti vermek suretiyle özel yabancı sermaye yatırımlarını da teşvik edebilmektedir. 

 Krediyi talep eden ülkenin kalkınmasında önceliği olan, ekonomik 

ve teknik yönden sağlam ve başarı şansı yüksek olan projelere kaynak 

sağlanmaktadır. Banka tarafından verilecek garantilerde de bu durum göz önünde 

tutulmaktadır. 

 Bankadan devlet, resmi veya özel bir kuruluş ya da mahalli 

idareler kredi talep edebilmektedir. Ancak, krediyi talep eden devlet değilse Banka 

devletten, Merkez Bankasından veya itibar ettiği bir devlet mali kurumundan garanti 

talep etmektedir Banka özel sektöre doğrudan kredi açmamaktadır. 

 Banka tarafından desteklenen her proje, milli hükümetler ve 

mahalli kurumlarla yakın ilişki içinde ve çoğunlukla diğer çok-taraflı yardım 

örgütleriyle işbirliği içinde finanse edilmektedir.  

 Banka kredileri, yürütülen projenin gerektirdiği dış finansmanın 

sağlanmasına yöneliktir. Projenin geri kalan kısmı ise krediyi alan ülkenin kendisi 

tarafından karşılanmaktadır. Ancak Banka, bazı istisnai durumlarda mahalli 

harcamaların finansmanı için de kredi verebilmektedir.  

 Banka, finansmanına katıldığı projenin uygulama safhasını da 

yakından takip etmekte; bu çerçevede, ilgili ülkeden bilgi ve raporlar istemekte, 

ayrıca yatırım mahalline periyodik olarak gönderdiği Banka uzmanlarıyla projenin 

uygulanmasını yerinde denetlemektedir. 



 

 

61

 Banka normalde orta ve uzun vadeli krediler vermektedir. 

Önceleri 6-35 yıl arasında değişen vade, son yıllarda 15-50 yıl olarak 

uygulanmaktadır. Krediler, genellikle 3-5 yıl arasında değişen bir ödemesiz dönemi 

de kapsamaktadır. 

 Bankanın verdiği kredilerin faiz oranı Banka Yönetim Kurulu’nun 

onayı ile belirlenmektedir. 1982 yılından itibaren verilen kredilere değişken faiz 

uygulanmakta ve faiz oranı Banka’nın borçlanma maliyetine göre yılda iki kez 

belirlenmektedir.  

 

2.2.2.9.7. Dünya Bankası Grubu : 

Zaman içinde bir grup haline gelerek Dünya Bankası Grubu (World Bank 

Group) adını alan kuruluşun bünyesinde beş ana kurum yer almaktadır. Üye ülkelerin 

hükümetleri Banka Grubu’nu oluşturan kuruluşların sahibidirler.  

• Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) – 184 ülke üyesidir. 

• Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) - 163 ülke üyesidir. 

• Uluslararası Finans Kurumu (IFC) - 175 ülke üyesidir. 

• Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) - 158 ülke üyesidir. 

• Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) - 134 ülke 

üyesidir. (Seyidoğlu, 1999:707) 

 

2.2.2.9.7.1. Uluslararası Yeniden Yapılanma Ve Kalkınma Bankası - 

IBRD : 

Orta gelirli ve yoksul ülkelere yönelik. Dünya Bankasının resmi 

ismi/kurumudur. 1945 yılında kurulmuş olan ve gelişmekte olan ülkelerin kamu 

sektörüne kredi açan bölümdür. Kişi başına GSMH'ya göre yapılan dört gruplu 

sınıflandırmada Türkiye III. Grupta yer almakta, böylece 5 yıl geri ödemesiz 17 yıla 

kadar vadeli kredi kullanabilmektedir.  

Türkiye kuruma 1947 yılında üye olmuştur.  Türkiye'nin sermaye ve oy 

gücü %0,5 düzeyindedir. 
(Erişim),http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Bankas%C4%B1,06 Nisan 2009 
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2.2.2.9.7.2. Uluslararası Kalkınma Birliği –IDA 

 Dünya Bankası, az gelişmiş ülkelere daha elverişli koşullarla kredi açmak 

üzere 1960’da Uluslararası Kalkınma Birliği’ni (International Development 

Association : IDA) kurdu.  Üye ülkelerin sermaye payları Dünya Bankasındaki 

paylara göre ve bu oranlara göre ayarlanmıştır. IDA’nın üyesi azgelişmiş ülkelerin 

sermaye payları azdır. Bu payların bir kısmı değiştirilebilir döviz bir kısmı da kendi 

paralarıyla ödenmiştir. Bu birliğe Türkiye de üyedir. 

Kişi başına gelir bakımından yoksulluk çizgisinin altında kalan ülkelere kredi 

açmaktadır. Az gelişmiş ülkeler gerekli koşullara sahip olmadıkları için bu ülkeler, 

Dünya Bankası kredilerinden yeterince yararlanamıyorlardı. Ondan dolayı böyle bir 

kuruluşa gerek duyulmuştur. IDA kredileri çok uzun vadeli (10 yılı ödemesiz dönem 

olmak üzere 50 yıl gibi) ve çok düşük (%0,75) faizlidir. En yoksul az gelişmiş 

ülkelere özellikle altyapı yatırımları için sağlanan yüksek ödünlü IDA kredilerinin 

kaynağını sanayileşmiş ülkelerin bu kuruluşa yaptıkları katkılar oluşturur. 

(Seyidoğlu, 1999:707) 

Türkiye IDA’ya 1960 yılında katılmıştır, toplam sermaye içindeki payı 

%0.9’dur ve bu fondan kredi kullanmamaktadır. 

IDA yasal açıdan ve parasal yönden ayrı bir kuruluş olmakla birlikte, idare ve 

söz hakkı Dünya Bankası’nın organları elindedir. Birliğin özelliği, az gelişmiş 

ülkelere daha uygun koşullarla kredi vermektir. Kredilerin, faizsiz ve 50 yıla kadar 

zamanlı olduğu, geri ödemelerin krediyi alan memleketin milli parasıyla ödenmesi 

koşullarına bile rastlandığı görülmüştür. IDA’nın kaynakları sınırlı olup Dünya 

Bankası gibi yaygın bir uygulama yoktur.  

 

 2.2.2.9.7.3. Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) : 

Dünya Bankasının katılımıyla ve anonim şirket yapısında 1956 yılında 

kurulmuştur. IFC’de yasal ve parasal açıdan özel bir kuruluş gibi görünmekle birlikte 

Dünya Bankası’nın bir katılımı olduğundan idare de ondadır. Yani gerek Dünya 

Bankasının ve gerekse Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve Uluslararası 

Finansman Kurumu (IFC)’nu idare edenler aynı organlardır. Bu birliğe karşın statüsü 

ve prensipleri değişiktir. Bankaya Türkiye ortaktır.  
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Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)’nun kuruluş amacı, özel girişimi az 

gelişmiş memleketlerde yatırım yapmaya özendirmek ve özellikle bu memleketin 

özel teşebbüsünün yatırımlarını desteklemektir. Bu uğraşlarını yürütürken kurum, 

özellikle özel sektöre ilişkin girişimlerin sermayelerine katılmak, bunlara kredi 

vermek, yerli ve yabancı  girişimcilerle deneyimli idarecileri bir araya getirmekle 

yeni yatırımlara olanak hazırlamak, yabancı sermayeyi az gelişmiş üye memleketlere 

yöneltmek ve buralardaki sermaye ve kredi kuruluşlarını desteklemek, onalar ortak 

olmak veya açacağı kredilere aracılık yaptırmak, sonunda geri kalmış memleketlerin 

özel sektörünün sanayi ve madencilik yatırımlarını özendirme şeklinde bir 

uygulamayı sürdürmektedir. (Özerdem, 2005:15-20) 

Uluslar arası Finansman Kurumu (IFC), bir kredi bankasından çok bir yatırım 

kuruluşu yapısındadır, özel teşebbüse sadece kredi açması yanında hem kredi 

vermesi ve hem de sermayesine katılması bunu göstermektedir. Ayrıca açacağı 

krediler için devlet garantisi şartını aramamaktadır. Sermayesine katıldığı bir özel 

kuruluşun hisse senetlerini, ilk fırsatta özel teşebbüse aktarmakla ayrılmayı prensip 

olarak kabul etmiştir. Sermaye katılım payı aktarmaya kadar yalnız kardan hisse 

almaktadır. Özel teşebbüsün sermayesine katılım oranı prensip olarak %50’nin 

altındadır. Sermayesine katıldığı özel teşebbüse ayrıca kredi de vermektedir.  

IFC’nin özel teşebbüse açtığı kredilerin zamanlaması, 2 ila 7 yıl ödemesiz 

devre olmak üzere 8 ile 12 yıl arasında değişmektedir. Altyapı yatırım kredisi 

olmadığından, Dünya Bankası kredi faizlerine göre, IFC’nin kredi faizleri daha 

yüksektir. Kredinin alt limiti 100 bin dolardan başlar. Sermayesine katılacağı 

firmalara ayrıca açacağı kredinin üst ve üst sınırı yoktur. (Özerdem, 2005:15-20) 

IFC’den kredi almak için doğrudan doğruya Kurumun merkezine baş 

vurulabileceği gibi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yoluyla da istemde bulunabilir. 

 

2.2.2.9.7.4. Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Kurumu (MIGA) :  

Dünya Bankası, 1985 yılında Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Kuruluşu’nun 

(MIGA) kurulması ile faaliyet alanını daha da genişletti. Bu kuruluşun amacı, 

yabancı yatırımcıların ev sahibi ülkelerdeki yatırımlarına, ticaret dışı risklerine karşı 

garanti vermektir. Başka bir ifade ile Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak yabancı 

yatırımlara, ticari olmayan (döviz transfer zorluğu, kamulaştırma, millileştirme, vb.) 
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riskleri karşılamaya dönük güvenceler sağlamak ile görevli parça olarak 

tasarlanmıştır. Türkiye, Dünya Bankası’nın diğer kuruluşları gibi MIGA’ya da 

üyedir. (Seyidoğlu, 1999:707) 

Türkiye MİGA'ya 1988 yılında katılmıştır. Bu kurum içinde sermaye payı ve 

oy gücü %0,4 düzeyindedir.  

 

2.2.2.9.7.5. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi-ICSID  

Yatırım uyuşmazlıklarında uzlaşma ve tahkim olanakları sağlayarak yabancı 

yatırımı teşvik amaçlı kurumudur. 1965 yılında kurulmuştur. Merkez, arabuluculuk 

ve hakemlik davalarına bakan bir organdır. Tahkim ve Uzlaşma Panellerine ilişkin 

kurallar geliştirmekte, uzlaştırma komisyonu olarak iş görmektedir. Türkiye bu 

kuruma 1987 yılında katılmıştır.* 

Böylece, Dünya Bankası Grubu içinde, finanse edilecek projenin niteliğine ve 

kredi talep eden ülkenin ödeme gücüne göre, faiz ve süre yönünden farklı nitelikte 

kredi sağlama olanakları bulunmaktadır.  

 

2.2.2.9.8. Dünya Bankasının Belediye Hizmetlerindeki Rolü 

Banka yakın geçmişte, Türkiye’de çeşitli su ve kentsel gelişme projesine 

finansman sağlamış olup ve makro ekonomik istikrarın sağlanması, mali yüküm 

azaltılması, kamu sektörü yönetimi ve kamu yatırımı programının geliştirilmesi ile 

mali sektörün güçlendirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı reform çabalarıyla 

yakından ilgilenmektedir. (Dünya Bankası, “Türkiye Belediye Sektörü İncelemesi 

Raporu”, Ekim 2002, s.54) 

Bu geniş deneyim kapsamında, Banka aşağıda ana hatlarıyla belirtildiği şekilde, 

Türkiye’ye çeşitli şekillerde yardımca olabilecektir. Ülke Yardımı Stratejisi (2003-

2006) bağlamında, olası Banka katılım alanları Banka ile Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti arasındaki görüşmelerde ele alınmaktadır. 

 

                                                 
* Türkiye, Dünya Bankası’na 1956 yılında, IDA’ya ise 1960’da üye oldu. 1960-70 döneminde IDA’dan proje kredisi 

alınıyordu. Fakat en düşük gelir sınırı aşıldığı için, 1970’den beri bu yana kaynak kullanılmamaktadır. Türkiye, MIGA’ya da 

1988’de üye olmuştur. 
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- Performans değerlendirilmesi : KGA ödeneği kapsamında Banka halen, 

pilot belediyelerin performansını izleyecek olan bir sistem konusunda Hükümete 

yardımcı olmaktadır. Bu sistem performans değerlendirmesini sağlayacak ve 

belediyelerin faaliyetleri halka açıklanacaktır. Bu temel çalışma üzerine 

yapılandırılarak Banka, belediye düzeyinde kullanılacak olan mali yönetim 

sisteminin oluşturulması da dahil olmak üzere değerlendirme sisteminin ülkedeki 

tüm belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda Türkiye’ye yardımcı 

olabilecektir. (Dünya Bankası, “Türkiye Belediye Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 

2002, s.54) 

 

- Danışmanlık Rolü : Banka, çeşitli yerel yönetim konularına ilişkin 

uluslararası deneyimi paylaşabilecektir. Politika belirleyiciler tarafından mevcut 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve çeşitli opsiyonların dikkate alınması söz konusu 

olacağından, belli kanunların benimsenmesi konusunda uluslararası deneyim faydalı 

olacaktır. Mayıs 2002 atölye çalışmasında yerel yönetim idaresi ve mali aracıların 

faaliyetleri konusunda çeşitli ülkelerin deneyimleri görüşülmüş ve iyi karşılanmıştır. 

Bu görüşmeler, yeni mevzuatın hazırlanması kapsamında gündeme gelebilecek 

spesifik kalemleri de kapsayabilecek şekilde genişletilebilecektir. (Dünya Bankası, 

“Türkiye Belediye Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.54) 

 

- Kamu Sektörü Reformunun Desteklenmesi : Ayarlama ve yatırım 

faaliyetleri ile Banka’nın geniş kapsamlı kamu reformu gündemine destek vermeye 

devam etmesi olasıdır. Bu Dünya Bankası’nın çekirdek yeterlilik alanını teşkil 

etmektedir ve Merkezi Yönetim Denetimi ve transferler ile birlikte belediye gelirleri 

gelecekteki faaliyetler kapsamında ele alınabilecektir. Olası destek alanlarına yerel 

vergi reformu ve geliştirilmiş bir yerel yönetim mali yönetim sistemi dahil 

olabilecektir. Yukarıda açıklandığı üzere, kısa süre önce öngörülen reformların mali 

hesap verebilirlik, denetim reformu, bütçe sınıflandırması ve kamu alımları gibi 

alanlara genişletilmesi gerekmektedir. (Dünya Bankası, “Türkiye Belediye Sektörü 

İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.54) 
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- Özel Sektör Katılımının Sağlanması : Halihazırda belediye hizmetlerinin 

sunumunda özel sektörün rolü sınırlıdır. Yap, İşlet, Devret (YİD) ve yönetim 

sözleşmelerinin mümkün olmasına rağmen, leasing veya imtiyaz sözleşmeleri 

mümkün değildir. Yönetim sözleşmeleri iyi bir başlangıçtır ancak artan bir özel 

sektör katılımı (leasing veya imtiyazlar), özel sektörün daha fazla ticari risk almasını 

gerektirdiğinden hizmetlerde verimlilik artışı sağlamaktadır. (Dünya Bankası, 

“Türkiye Belediye Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.55) 

Banka, özel sektör katılımını engelleyen sınırların azaltılması ve artan özel 

sektör katılımı dahilinde pilot projelerin uygulanması konusunda bir stratejinin 

geliştirilmesine (bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi de dahil olmak üzere) 

yardımcı olabilecektir. Banka ayrıca, halen yürütmekte oldukları ve özel sektörün 

engellendiği ticari faaliyetlerin bırakılması konusunda da belediyelere yardımcı 

olabilecektir. Ticari faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir inceleme gerekli olacaktır ve 

bunu üzerine ticari faaliyetlerin özel sektörü devrine ilişkin bir eylem planı 

hazırlanabilecektir. 

Belediye Borçlanma Reformu Konusunda Yardım : Mali baskının olmasına 

rağmen, Türkiye’nin kentsel nüfusunun ihtiyaçları dikkate alındığında yerel altyapı 

için fon sağlanması halen gerekmektedir.Ayarlama ve yatırım işlemleri üzerinde 

Banka, öncelikli yatırımlar için belediye borçlanmaları konusunda sürdürülebilir bir 

sistemin geliştirilmesine yardımcı olabilecektir. İhtiyatlı şartlar ve destekleyici bir 

hukuki ve düzenleyici çerçeve kapsamında işleyen reformlu sisteme sermaye 

sağlanması konusunda bir Banka kredisi kullanılabilir. (Dünya Bankası, “Türkiye 

Belediye Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.55) 

 

2.2.2.9.9. IBRD’nin Garanti Aracının Kullanımı :  

Belediye finansmanı için özel kaynakların seferber edilmesinde Dünya Banka’nın 

garanti sisteminin kullanılmasında iki garanti türü mümkündür:  

A) Kısmı Kredi Garantisi : Bu reformlu belediye borçlanma sistemine 

piyasa fonlarının sağlanmasının desteklenmesinde kullanılır. Bu garanti ile reformu 

yapılan İller Bankası veya herhangi bir başka uygun kurun, kendi kredisi bazında 

olağan borçlanmalara kıyasla vade süresini uzatma imkânına sahip olacaktır. 



 

 

67

B) Kısmı Risk Garantisi : Belediye işlemlerine ilişkin düzenleme ve 

fiyatlandırma riskleri bu sistem kapsamına dahil edilmektedir. Bu sistem, belediye 

sektöründeki şartlar oluştuğunda, yerel altyapı konusunda özel sektörün yatırım 

yapmasına yönelik olarak güven sağlayacaktır. (Dünya Bankası, “Türkiye Belediye 

Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.55) 

 

2.2.2.9.10. IBRD’nin Kredi Türleri 

Banka'nın gelişme yolundaki üye ülkelere yönelttiği krediler genel olarak üç 

başlık altında toplanabilir; uyum kredileri, yatırım kredileri, karma krediler.  

 

(i) Uyum Kredileri:  

Bu krediler, Dünya Bankası üyesi olan gelişme yolundaki ülkelerin ya ge-

nel makroekonomik uygulamalarını veya belirli sektörlere ilişkin ekonomi politikası 

uygulamalarını desteklemek amacıyla açılan kredilerdir. Genel makroekonomik 

politika değişikliklerinin desteklenmesi amacıyla açılan kredilere yapısal 

uyumlandırma kredisi, ilgili ülkenin belirli sektörlere yönelik olarak yapacağı yapısal 

değişikliklere ilişkin olarak verilen kredilere de sektörel uyum kredisi adı 

verilmektedir. Genel makroekonomik bir programa dayanılarak açılan kredilerde, 

ilgili ülkenin yetkili bakanının, hükümetinin bu programı uygulayacağına dair bir 

mektup yazması gelenek haline gelmiştir. Bu, IMF' e stand by düzenlemeleriyle 

verilen niyet mektubuna oldukça benzeyen bir mektuptur. (Dünya Bankası, “Türkiye 

Belediye Sektörü İncelemesi Raporu”, Ekim 2002, s.56) 

Uyum kredileri, kredi miktarının tamamının tek aşamada kullandırılması 

şeklinde olabileceği gibi, programın uygulanma aşamalarının başarısı çerçevesinde 

Dünya Bankası'nca yapılacak değerlendirmelerin sonuçlarına göre her bir aşama ile 

bağlantılı olarak dilimler şeklinde de kullandırılabilir. 

 

  (ii)  Proje (Yatırım) Kredileri:                        

Bu krediler, gelişme yolundaki ülkelerin gerçekleştirmek istedikleri 

kamu  yatırım projelerini desteklemek amacıyla açılır.  

 Dünya Bankası, bir projenin tamamını finanse etmez. Genel olarak 

projenin % 40 ile 60'ı oranında bir bölümünü finanse eder. Kalan bölümün finans-
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manı, ilgili ülkede projeyi uygulamakla yükümlü kuruluş tarafından kendi 

kaynaklarından ya da Devletin bütçe kaynaklarından yapılır.  

Genel olarak bir yatırım kredisinin açılması, ilgili ülkenin bir projesini 

Banka'ya kredilendirilmek üzere teklif etmesini izleyerek, Banka'nın projeyi in-

celemesi, yetkilileri görüşerek proje ve borç anlaşması dökümanlarını hazırlaması ve 

bütün bu belgelerin ilgili ülke yetkilileriyle görüşülerek üzerinde anlaşmaya 

varılmasından sonra Banka'nın İcra Direktörleri Kurulu'nun proje ve anlaşma 

belgelerini onaylamasıyla gerçekleşir. Böyle bir kredinin açılması 6 ay ile 2 yıl gibi 

uzunca bir süreyi gerektirdiği için, Banka, kendisine yapılan bu tür kredi 

başvurularından hızla uygulamaya konulacak olan ve ön fizibilite raporu hazır 

bulunan projelere başlangıçtan itibaren avans şeklinde bir mali destek 

sağlayabilmektedir. Bu desteğe "proje hazırlama imkanı" (project preparation 

facility) adı verilmektedir. Daha sonra proje ve ilgili belgeler onaylanıp uygulamaya 

konulduğunda, bu avans mahsup edilerek, kredi miktarından düşülmektedir. Bir 

başka imkan "geriye dönük finansman" (retroactive financing) adını taşıyan ve 

projeyi uygulayacak kuruluşun, proje henüz Banka'ca onaylanmadan önce 

gerçekleştirdiği giderleri, proje ve ilgili belgeler Banka'ca onaylandıktan sonra geriye 

dönük olarak krediden mahsup etme imkanıdır. (Erişim), 

http://www.genbilim.com/content/view/3821/89/, 27 Haziran 2009 

 

  (iii)Karma Krediler:  

Dünya Bankası'nın üye ülkeye açacağı kredi, hem uyum kredisinin hem 

de yatırım kredisinin niteliklerini taşıyabilir. Bu durumda kredi anlaşması, bir veya 

bir kaç yatırımın yapılmasının yanısıra belirli bazı politika değişikliklerini de içeren 

bazı hükümler taşır. Bu tür kredilere karma krediler (hybrid loans) adı verilmektedir.  

Dünya Bankası kredilerine başka kuruluşların da katkısı söz konusu olabilir. Bu tür 

ek kredi katkısının en çok Japonya'dan geldiği görülmektedir. Dünya Bankası'nın bir 

ülkeye açtığı krediye bir başka ülke veya kuruluşun da katkıda bulunması halinde 

ortaya çıkan finansman şekline ortak finansman (co-financing) adı verilmektedir. Bu 

durumda Dünya Bankası katkısı A kredisi (A loan) ve diğer katkılar B kredisi (B 

loan) adını almaktadır. (Erişim), http://www.genbilim.com/content/view/3821/89/, 

27 Haziran 2009 
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2.2.2.9.11. IBRD’nin Kredilerinin Kullanım Koşulları 

 Dünya Bankası kredilerinin kullanılması belli aşamaları geçmiş bir 

anlaşmanın, Banka ve ilgili üye ülke yetkilileri arasında imzalanmasına bağlıdır. 

Yatırım veya uyum kredileri yada hibe kullanımının esasları söz konusu anlaşmada 

yer alır. Dünya Bankası anlaşmaları üç şekilde olur.  

- Eğer Banka ile bir yatırım veya uyum kredisi anlaşması yapılmaktaysa 

imzalanacak anlaşmanın adı “kredi anlaşması (loan agreement)”dır. 

- Eğer Banka ile yürütülecek bir proje üzerinde ilke birliğine ulaşılmış ve 

bu çerçevede bir proje hazırlama imkanı kullanılması söz konusu ise bu durumda 

Banka ile anılan imkanın kullanımı için yapılacak anlaşmanın adı “mektup anlaşması 

(letter agreement)”dır. 

- Banka tarafından yönetilen emanet fonlardan bir hibe alınması söz 

konusuysa imzalanacak anlaşma “hibe anlaşması (grant agreement)”dır. (Güç, 

2006:41) 

 Banka, üye ülkelerin ayrı tüzel kişiliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının 

yatırım projelerine de finansman sağlamaktadır. Ancak bu gibi durumlarda Banka, 

kredinin geri ödemesini teminat altına almak için ülkenin garantörlüğünü talep 

etmektedir. Ülkemizde Dünya Bankası’ndan sağlanan kredilere karşı garantörlük 

görevi Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bu durumda iki ayrı 

anlaşmanın imzalanması gerekmektedir; 

- Banka ile projeyi yürütecek kamu kurumu arasında Proje Anlaşması 

imzalanır. 

- Projeyi yürütecek kamu kurumunun aldığı krediye karşı garanti vermek 

üzere Dünya Bankası ile mali ajan arasında ise Garanti Anlaşması imzalanır. 

- Anlaşma imzalandıktan sonra borçlu veya projeyi uygulayacak kurum 

adına üye ülkenin merkez bankasında veya bir ticari bankada serbestçe çevrilebilir 

döviz cinsi üzerinden bir özel hesap açılır. Özel hesabın işleyişi anlaşmanın türüne 

göre değişmektedir. (Güç, 2006:41) 
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2.2.2.9.12. IBRD’nin Kredilerinin Geri Ödeme Koşulları 

Dünya Bankası, kredi verdiği az gelişmiş ülkelere, kredilerin geri ödeme 

sürelerin tespiti bakımından, kişi başına düşen GSMH bazında üç sınıfa ayırmıştır. 

- En yüksek gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 3 yıl ödemesiz dönem 

ve 15 yıl vade, 

- Orta gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 4-5 yıl ödemesiz dönem ve 

17 yıl vade, 

- Düşük gelir düzeyine sahip ülkeler grubu için 5 yıl ödemesiz ve 20 yıl 

vade uygulanmaktadır. (Güç, 2006:41) 

Türkiye, orta gelir düzeyine sahip ülkeler gurubu içinde yer aldığından, 

Dünya Bankası’ndan sağladığı kredilerin geri ödemesiz dönemi 4-5 yıl, vadesi 17 

yıldır. 

Dünya Bankası, Türkiye’de bugüne kadar 165 projeyi finanse etmiştir ve 31 

Mart 2006 itibariyle kullanılan toplam kaynak miktarı 17.1 milyar dolardır. Dünya 

Bankası’nın Türkiye’deki mevcut portfolyosu 21 aktif proje ile 6.406,24 milyon 

dolardır. 

 

2.2.2.9.13. Genel Olarak Türkiye Dünya Bankası (IBRD) Kredi İlişkileri  
 

Türkiye, uluslararası mali kuruluşlar arasında en çok krediyi Dünya 

Bankası’ndan sağlamıştır. Türkiye ile Dünya Bankası kredi ilişkileri Türkiye’nin 

Banka’ya üye olmasından üç yıl sonra 1950 yılında başlamıştır. Dünya Bankası’nın 

Türkiye’ye verdiği krediler hem kredi türleri yönünden hem de sektörler yönünden 

çok çeşitlilik arz etmektedir. Türkiye’nin Dünya Bankası’ndan aldığı kredilerin 

büyük çoğunluğu belirli bir projeye yönelik finansman sağlayan proje kredileridir. 

Bu krediler enerji, sağlık, eğitim, altyapı, kentleşme ve çevre, sosyal güvenlik, 

finans, kamu yönetimi, endüstri gibi çok çeşitli sektörlere yönelik olarak verilmiştir. 

Ancak 1980’li yıllarda, Türkiye’nin izlediği liberalleşme politikaları ve Dünya 

Bankası kredi politikasının değişmesi nedeniyle, yapısal ve sektörel uyum 

kredilerinin kullanımı da büyük tutarlara ulaşmıştır.(Güç, 2006:75) 

 
Dünya Bankası’ndan 1950 yılında 17,3 milyon ABD Doları kredi 

sağlanmasına karşın, bu yıldan itibaren sağlanan kredi miktarı yıllar itibariyle artış 
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trendi göstermiştir. Türkiye, 1955-1966 yılları arasında IBRD’den kredi almamıştır. 

Ancak, bu dönem içerisinde 1962, 1964 ve 1965 yıllarında IDA’dan kredi alındığı 

görülmektedir. 1950-1970 döneminde yıllık olarak sağlanan kredi miktarı 75 milyon 

ABD Dolarını geçmemesine karşın, 1972 yılından itibaren yıllık olarak sağlanan 

kredi miktarının büyük bir düzeye ulaştığı görülmektedir. Kredi kullanımı, 1980’li 

yıllarda 1970-1980 dönemine göre artış göstermiştir. 1970’li ve 1980’li yıllarda kredi 

kullanımındaki artışın en önemli iki sebebi Türkiye’nin izlemiş olduğu liberal 

ekonomi politikası ile bu dönemde Banka’nın kredi politikasında uyum kredilerine 

ağırlıklı olarak yer verilmesidir. 1990’lı yılların ilk yarısında yıllık olarak kullanılan 

Dünya Bankası kredileri ortalama bir seyir izlemiş, ancak 90’lı yılların ikinci 

yarısında özellikle 1998 ve 1999 yıllarında yıllık olarak sağlanan kredi miktarı 1 

milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 2000 yılı ve sonrasında ise sağlanan kredi miktarı 1 

milyar ABD Dolarını aşmış ve 2001 yılında 2.2 milyar ABD Doları tutarında kredi 

sağlanmıştır. .(Güç, 2006:75) 

 
2.2.2.10. Dünya Bankası Kredilerinde Yaşanan Sorunlar 

Türkiye ile Dünya Bankası arasındaki kredi ilişkileri uzun bir geçmişe 

dayanmaktadır.  Türkiye, Dünya Bankasından ilk krediyi 1950 yılında almıştır. 

Bugüne kadar yaklaşık 165 projenin finansmanında kredisi kullanılmıştır. Son 

zamanlarda Dünya Bankası kaynaklarıyla finanse edilen proje kredileri çeşitli 

nedenlerle azalmış ve Dünya Bankası kredilerinin Türkiye’nin kullandığı dış krediler 

içindeki nispi büyüklüğü azalmıştır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, projelerin 

istenen etkinlilikte ve verimlilikte uygulanamaması ve kredi kullanımında ve proje 

uygulamasında yaşanan sorunlardır. Gerek Dünya Bankası’ndan gerekse krediyi 

kullanan kamu kurumlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı anlaşmaya bağlanan 

kredi miktarları tam olarak ve zamanında kullanılamamaktadır. Bu durum kredilerin 

amacına uygun olarak kullanılmamasına neden olmaktadır. 

Bu kısımda Dünya Bankası projelerinde yaşanan sorunlara değinilecektir. Bu 

kapsamda değinilen sorunlar; proje uygulaması esnasında edinilen kişisel gözlem ve 

deneyimlerim ile proje kapsamındaki ilgili birim çalışanları ile yapılan ikili 

görüşmeler ve bu kapsamda yapılan konferanslar, eğitimler ve literatür araştırmaları 

neticesinde tespit edilen sorunları kapsamaktadır. Bu sorunların bir bölümü Dünya 



 

 

72

Bankası’nın yapısından, uyguladığı prosedürlerden ve öngördüğü kullanım 

koşullarından kaynaklanırken bir bölümü de, kredi kullanan kamu kurum ve 

kuruluşlarından, iç hukuk kurallarından, kredi temini, kullanımı sürecinde rol alan 

merkezi kamu kurumlarından kaynaklanmaktadır. Kredi kullanımı ve projelerin 

uygulamasında yaşanan sorunlar ve hatalı uygulamalar genel olarak aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 2.2.2.10.1. Banka’nın Öngördüğü Şartlardan Kaynaklanan Sorunlar 

 Dünya Bankasının ikraz anlaşmalarında öngördüğü bazı koşullar ve 

uygulama aşamasında yapılan müdahaleler, kredi koşulları, faiz ve faiz dışı 

maliyetler gibi hususlar, yaşanan sorunların temel nedenlerini oluşturmaktadır.  

 

 Kredi Kullanım Usul ve Esaslarının Karmaşıklığı 

 Dünya Bankası’ndan sağlanan proje kredileri bir defada 

kullandırılmamakta, ikraz anlaşmasında öngörülen takvim çerçevesinde veya kredi 

kullanıcısının talebi doğrultusunda parça parça kullandırılmaktadır. Kredi 

kullanımları için kredi kullanıcısı tarafından özel bir hesap açılmakta (Özel Hesap) 

ve kredi kullanımları bu hesap vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Kredi kullanımları her 

aşamada Banka tarafından denetlenmekte ve uygun olmayan kullanımlara harcama 

izni verilmemektedir. Bunlara prosedürlerin karmaşıklığına bürokratik onaylar, 

kurumların proje yönetim birimlerinin ve yöneticilerinin bu konudaki yetersizlikleri 

ve dil sorunları da eklenince, kredi kullanımları zamanında yapılamamaktadır. 

Candan, 2007:71) 

 

 Satınalma Usulleri ve İhale Prosedürlerinin Karmaşıklığı 

Dünya Bankası, kreditör olarak proje kapsamında yapılacak satın 

almalarda uygulanacak ihale usullerini kendisi belirlemektedir. Satın alma 

aşamasında karşılaşılan sorunlardan bir kısmı kredi kullanıcısı kuruluşlardan, bir 

kısmı da Banka’dan kaynaklanmaktadır. Genel olarak proje sahibi kurumların Dünya 

Bankası’nın ihale usullerini bilmemeleri, bu konudaki yetersizlikleri, satın alma 

usullerinin karmaşıklığı, prosedürlerin çokluğu, iletişim sorunları, yabancı dil 
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yetersizliği, şartnamelerin düzenlenmesinde yaşanan aksaklıklar yaşanan sorunlardan 

bazılarıdır.  

Dünya Bankası finansmanını kısmen veya tamamen sağladığı projeler için 

yapılacak mal ve hizmet alımları ile danışman seçiminde, kendi usullerinin 

uygulanması zorunluluğunu getirmiştir. Bu projeler kapsamında yapılan satın 

almalar, ikraz anlaşmalarında yer alan hükümler ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

dışında tutulmaktadır. Yani, satın almalarda iç hukuk normları yerine uluslararası 

ihale usulleri uygulanmaktadır. Bu da bazı olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. 

Dünya Bankası ihale usullerinin yeterince bilinmemesi nedeniyle, ihale işlemlerinin 

yürütülmesi, şartnamelerin hazırlanması, komisyonların oluşturulması, alımların 

yapılması ve mal ve hizmet alımı aşamalarında kredi anlaşması hükümlerine 

uyulmaması durumunda Banka ile uygulayıcı idareler arasında uyuşmazlıklar 

yaşanmakta ve bu durum ihalelerin iptali ve kredilerin kullanılamaması sonucunu 

doğurabilmektedir.  

Bir başka sorun ise, kredi kullanan kuruluşların kredi kullanım esnasında 

düzenlenen hak edişlerde iç mevzuat norm ve kurallarını uygulamak istemelerinden 

kaynaklanmaktadır. Öyle ki Dünya Bankası kredi kullanımlarında uyguladığı ödeme 

usul ve esaslarına göre yapılan işlemler KİK’e tabi olmamasına rağmen tabi imiş gibi 

gösterilmek istenmesi, işçi alacakları, ssk prim borçları, vergiler vb.. kesintilerin 

hakedişlerden  kesilmek suretiyle yapılan işlemlerin iç mevzuatla özdeştirilmeye 

çalışılması projenin zamanında ve uygun olarak amacına ulaşmasını engellemektedir. 

Dünya Bankasının kamu kurum yada kuruluşu ile yapmış olduğu kredi anlaşmasında 

bu sorunların çözümüne yönelik olarak (SSK prim boçları, işçi alacakları, vergi 

borcu, icra, haciz, temlik vb.. ) bir açıklık getirmemesi, sorunlar yaşandıkça kredi 

kullanıcısı kuruluşun Dünya Bankasından görüş almasını zorunlu kılmakta ve Dünya 

Bankasından gelen yanıtların süresinin bazen 6 ayı bulmasına karşın kuruluşun ikinci 

bir sorunda Dünya Bankasına sormadan kendi insiyatifine göre karar alıp yanlış da 

olsa uygulamasına neden olmaktadır.  

 

Danışmanlık Ücretlerinin Yüksekliği 

Dünya Bankası, ikraz anlaşmalarına koyduğu koşullarla, proje yürütücüsü 

kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, müşavirlik hizmeti vermek üzere 
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müşavir/danışman istihdamını istemekte veya danışmanlık şirketlerinden 

danışmanlık hizmeti satın alınmasını talep etmektedir. Bunun sonucu olarak 

kurumlar birçok konuda danışman istihdamı veya danışmanlık firmalarından hizmet 

satın almak zorunda kalmaktadır. Aslında, Kurumların yeterli deneyime sahip 

olmamaları, personel kapasitelerinin düşüklüğü, yabancı dil sorunu gibi nedenlerden 

dolayı bu uygulama yerinde görülmekle beraber, Dünya Bankasının, danışmanların 

seçimine ilişkin esas ve usulleri de kendisinin belirlemesi ve ikraz anlaşmalarına 

konulan hükümler ile danışmanların seçiminin konuya ilişkin Kılavuz’a göre 

yapılmasını istemesi, Banka’nın öngördüğü kriterler nedeniyle genel olarak 

uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, tanınmış danışmanlık firmaları müşavir olarak 

görevlendirilmekte bunun sonucu olarak da proje kapsamında danışmanlara yüksek 

tutarlarda danışmanlık ücreti ödenmektedir.  

Toplam kredi tutarları ile kredi kapsamında ödenen danışmanlık ücretleri 

karşılaştırıldığında, proje kapsamında danışmanlara önemli miktarda ödeme yapıldığı 

görülmektedir.  

 

Denetim Sistemindeki Aksaklıklar 

İkraz anlaşmalarına konulan hükümlerle proje kapsamında yapılacak 

denetimin Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız denetçiler eliyle yapılması 

öngörülmektedir. Banka tarafından kabul görmüş ve uluslararası düzeyde faaliyet 

gösteren bağımsız denetim firmalarına, denetim faaliyetleri nedeniyle krediden 

yüksek meblağda ödemelerde bulunulmaktadır. Uluslararası bağımsız denetim 

şirketlerine yapılan yüksek tutarda ödemeler, yatırımların finansmanı için sağlanan 

dış kaynakların yurt dışındaki firmalara aktarılmasına ve yatırımlarda kullanılması 

gereken kredinin kısıtlı kalmasına yol açmaktadır.  

Uluslararası bağımsız denetim şirketlerinin talep ettikleri ücretlerin yüksek 

olması nedeniyle çoğunlukla Dünya Bankası proje kredilerinin denetimi Hazine 

Müsteşarlığına bağlı bir kamu denetim birimi olan ve Dünya Bankasınca kabul 

edilebilir denetçi olarak tanımlanan Hazine Kontrolörlerince yerine getirilmektedir. 

Bazı durumlarda Hazine Kontrolörleri ile bağımsız özel denetim firmaları birlikte 

denetim yapabilmektedir. 
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Ancak, Hazine Kontrolörleri veya bağımsız denetçiler tarafından yapılan 

denetimlerde, PYB/PUB’lerin (Proje Yönetim Birimi/Proje Uygulama Birimi) 

faaliyetleri kredilerin ikraz anlaşmalarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı 

yönünden incelenmektedir. Dolayısıyla kamu adına denetim yapılmamakta, 

verimlilik ve etkinlik denetimi yerine getirilmemektedir. Ayrıca, projelere yönelik 

performans denetimi ne Hazine Kontrolörleri tarafından ne de Sayıştay tarafından 

yapılmaktadır. 

 

Faiz ve Taahhüt Komisyonu 

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere geri ödemesi 3 ila 5 yıl sonra 

başlamak üzere, 15-20 yıl vadeli kredi vermektedir. Kredilere değişken oranlı döviz 

sepeti, değişken oranlı tek para, sabit oranlı tek para olmak üzere üç tür faiz 

uygulamaktadır. Faiz oranı, Başkanın önerisi ve İcra Direktörlerinin onayıyla 

belirlenmektedir. Banka, açılan kredinin faiz oranını; çıkarmış olduğu tahvillerle 

ödeyeceği faiz oranı ve yapmış olduğu masrafları da göz önünde bulundurarak ve 

makul ölçüde kar payı ilavesiyle tespit etmektedir. Banka’nın standart faiz oranı 

yıllara göre değişmektedir. Banka,’nın faiz oranını belirlerken dikkate aldığı 

unsurlardan biri de kredi kullanıcısı ülkenin gelişmişlik düzeyidir. 

Öte taraftan, Dünya Bankası kredilerinin tek maliyeti ödenen faizler değildir. 

Banka sadece fiilen ödediği kredi miktarına faiz tahakkuk ettirmekte, ancak kredinin 

kullanılmayan ve Banka’da tutulan kısmı için tutma maliyeti olarak ve kullanımları 

teşvik etmek amacıyla bir komisyon almaktadır. Kuruluş Anlaşması gereği alınabilen 

ve “taahhüt komisyonu” olarak adlandırılan bu komisyon kredinin yüzde birinin 

dörtte üçü (%1’in ¾’ü) oranındadır. Yani binde yetmişbeş (0.0075) oranında taahhüt 

komisyonu almaktadır. Taahhüt Komisyonu çekilmeyen kredinin anaparası 

üzerinden hesaplanmaktadır. Kredi için faiz ödendiği halde, kullanılmayan anapara 

içinde ayrıca taahhüt komisyonu ödenmesi bu kredilerin maliyetini arttırmaktadır. 

Dünya Bankası (IBRD) kredilerine getirilen eleştirilerden biri de taahhüt 

komisyonu alınmasıdır. Bu uygulama hem konu ile ilgili hazırlanan denetim 

raporlarında hem de kamuoyu tarafından sık sık eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak 

Dünya Bankasının kuruluş yasası gereğince taahhüt komisyonu alması zorunludur.  
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Faiz Dışı Maliyetler 

Bilindiği üzere, Dünya Bankası kredilerinin tek maliyeti ödenen faizlerden 

ibaret değildir. Faizlerin düşük olması nedeniyle cazip olan bu krediler faiz dışı 

maliyetlerin yüksekliği nedeniyle öngörülemeyen maliyetler yükleyebilmektedir. 

Faiz yanında taahhüt komisyonu alınması, faiz hesaplama yönteminin karmaşık 

olması, bu nedenle faiz yükünün tespitinde yaşanan zorluklar, kur artışlarından 

doğabilecek muhtemel yükümlülükler gibi hususlar bu kredilerin maliyetinin sadece 

faiz oranının kriter alınarak belirlenmesinin doğru olmadığını göstermektedir. 

Kredilerin maliyeti hesaplanırken, faiz dışı maliyetler ile (kur artışları, komisyonlar 

vb.) kredilerin kullanımı ve satın almalar konusunda getirilen kısıtlamalar, kredi 

iptalleri, satın almaların maliyeti, danışmanlara ödenen ücretler gibi faiz dışı 

maliyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ancak bir çok kamu 

kurum ve kuruluşu yatırımlarının dış kredi ile finansmanında faiz dışı maliyetleri göz 

ardı etmekte yada önemsememekte, buda proje maliyetinin beklenilenin üzerinde 

çıkmasına neden olmaktadır. 

 

Kredi İptalleri 

Dünya Bankası kredilerine bakıldığında toplam olarak sağlanan kredilerin 

yaklaşık %10’luk kısmı çeşitli nedenlerle iptal edildiği görülmektedir. (Candan, 

2007:70)  Bu kredi iptallerinin bir kısmı Dünya Bankası tarafından tek taraflı olarak 

iptal edilmiş, bir kısmı da Dünya Bankası yetkilileri ile Hazine Müsteşarlığı 

yetkililerinin onayı ile kredi kullanıcısı kurum ve kuruluşlar tarafından ortaklaşa 

alınan karar ile iptal edilmiştir.  

Kredi iptallerinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönü, 

kullanılmayacağı anlaşılan veya kullanımından vazgeçilen kredilerin Hazine 

Müsteşarlığınca Dünya Bankası ile temasa geçilerek kredinin kullanılmayacak 

kısmının iptalinin sağlanması, böylece kullanılmayan kredi anaparası üzerinden 

taahhüt komisyonu hesaplanmasının durdurulmasının sağlanmasıdır. Bu olumlu yön 

iptalin, sadece borçlu durumda olan Türkiye’nin talebi halinde yapılması durumunda 

geçerlidir. İptallerin olumsuz yönleri de vardır. Şöyle ki; Kredi iptallerinde, iptal 

edilen kısım için daha önceden taahhüt komisyonu ödenmiş olunduğundan, bu 

komisyonlar boşuna ödenmiş olmaktadır. İptaller nedeniyle projeler ya yarım 
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kalabilmekte ya da istenen sonuçlar elde edilememektedir. Kredinin tamamının veya 

büyük bir kısmının iptal edilmesi durumunda kurumlar bu kez yeni dış finansman 

arayışlarına gitmekte, yeni finansman kaynakları bulunamaması halinde o zamana 

kadar yapılan masraflar ve maliyetler boşa gitmektedir. 

 

2.2.2.10.2. Kredi Kullanıcısı Kurumlardan Kaynaklanan Sorunlar 

Dünya Bankası proje kredilerinin kullanımında yaşanan sorun veya 

aksaklıklar sadece Banka uygulamaları ve düzenlemelerinden değil, kamu kurum ve 

kuruluşlar ile kaynak kullanıcısı kuruluşların yetersizlikleri ve yaklaşımlarından da 

kaynaklanmaktadır. Bu sorun ve aksaklıkların belli başlıcaları şunlardır: 

 

 Proje Üretme  Konusunda ve Dış Finansmanla Sağlanacak Projelerin 

Seçimindeki Yetersizlikler 

 Türkiye’de bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının genel olarak 

verimli ekonomik ve etkin projeler üretmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

sorunların başında, personel eksikliği, nitelikli teknik eleman çalıştırmadaki 

güçlükler ve kaynak yetersizliği gelmektedir. Projeler için yapılması gerekli fizibilite 

çalışmaları gereği gibi yapılmamakta, çalışma sonucunda hazırlanan raporlar gereği 

gibi hazırlanmamakta, yatırım projeleri fayda-maliyet analizleri yönünden yeterince 

incelenmemekte, siyasi veya idari gerekçelerle kendi kendini finanse edemeyen 

birçok proje üretilmekte ve bu projeler siyasi baskılar sonucu yatırım programına 

alınmakta, yeterli iç kaynak bulunmaması nedeniyle bu tür projelere dış finansman 

arayışına gidilmektedir  

Türkiye’de yatırımların gerek planlanması, gerekse gerçekleştirilmesi 

aşamasında ekonomiye katkı sağlayıp sağlamadığı yeterince araştırılmamaktadır. 

Planlanan bir yatırıma ilişkin olarak hazırlanması gereken teknik ve mali 

yapılabilirlik etüdleri ve ekonomiye gerçek katkıları saptanmadan yatırımlara 

başlanılması, yine yatırımın tamamlanmasını müteakip gerçekleşen yatırım 

performans analizlerine gereken önemin verilmemesi, dış proje kredisi ile finanse 

edilen yatırımlarda da yaşanan sorunlardandır. 

Diğer yandan yatırım programına alınacak projelerin seçiminde objektif 

kriterlere uyulduğu söylenemez. Hazine Müsteşarlığının dış finansman sağlamadan 
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önce proje hakkında DPT’den görüş istemesi gerekmekte, uygulamada bu prosedür 

yerine getirilmekle birlikte, siyasi nedenlerle dış finansman yoluyla 

gerçekleştirilmesi uygun olmayan projelere de dış finansman sağlanabilmektedir. 

 

Projelerde Sonradan Yapılan Değişiklikler  

Dünya Bankası kredisi ile yapılan projelerden bazılarına bakıldığı zaman 

projelerin ilk hali ile son halli arasında önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. 

Bunun nedeni, projelerin gerçekçi bir biçimde ve genel kabul görmüş standartlara 

göre yapılmaması, proje maliyetinin bilinçli olarak düşük gösterilmesi, uygulamaya 

başlanması sırasında siyasi ve başkaca nedenlerle projenin değiştirilmesi, yeni iş ve 

alımların proje kapsamına dahil edilmesi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

Örneğin, projenin başında öngörülen maliyetlerle uygulamada karşılaşılan maliyetler 

arasında büyük farklar olması, inşaat işlerinde keşif artışına yada sözleşmede bedel 

artırımına gidilmesi, proje kapsamında olmayan çeşitli harcamaların yapılan 

değişiklerle kapsama dahil edilmesi gibi uygulamalarla karşılaşılmıştır. 

 

İçkaynak/Özkaynak Katkılarında Yaşanan Sorunlar  

Bilindiği gibi, Dünya Bankası kaynaklı projelerin toplam maliyetini belirli bir 

oranı Banka tarafından, kalanı ise kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşunun 

özkaynağından karşılanmaktadır. Dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşları 

krediyi alırken bu hususu göz ardı etmekte ve alınan krediyi adeta hibe kapsamında 

görerek proje kapsamında kendisinin de ortaya koyması gereken iç kaynak katkı 

payını ödemek istememektedirler. Ayrıca proje değişikliklerine istinaden yaşanan 

keşif artışları ve sözleşme artış bedellerinin iç kaynağa etkisi göz ardı edildiği için 

uygulama aşamasında karşılaşılan bu ek maliyetler özkaynak tahsisi yapılmadığında 

projeler tamamlanamayabilmektedir. Bu da, projelerin öngörülen amaç ve hedeflere 

ulaşmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 

Geri Ödemesiz Dönem ve Anapara Ödemeleri 

Projelerin Bankaya iletilmesinden kredinin ilk kullanım aşaması arasında çok 

uzun bir sürenin geçmesi (1-2 yıl geçmekte), dolayısıyla geri ödemesiz dönem olan 5 

yılın yaklaşık çeyreğinde etkin bir biçimde kredi kullanımı yapılamamaktadır. Bunun 
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yanında Projelerin zamanında bitirilmemesi, yatırımlar kendisini finanse eder 

duruma gelmeden anapara ödenmesine başlanmasına yol açmaktadır. Böylece, geri 

ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmesinde bu yatırım projelerinden istenen 

faydalar sağlanamamakta, diğer yandan teknolojik değişiklikler nedeniyle geç 

tamamlanan projelerin ekonomiye olumlu katkısı azalmaktadır. 

 

PUB/PYB’de Görev Alacak Nitelikli Personel Eksikliği  

 Kamu kurum ve kuruluşlar, Banka kaynaklı projelerin yürütülmesinde görev 

alacak yönetici ve proje sorumlularını çoğu zaman liyakat esasına göre değil kişisel 

ve/veya siyasi tercihlere göre belirlenebilmektedir. Takdir edilir ki, yabancı dil 

bilmeyen, proje yönetimi konusunda herhangi bir deneyimi olmayan, mali konularda 

yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan personelin proje uygulama birimlerinde 

çalıştırılması projenin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bazı projelerde 

üniversiteden yeni mezun olmuş ve daha önce bu tür projelerde deneyimi olmayan 

personelin kilit noktalarda çalıştırıldığı görülmüştür. 

 Ayrıca Proje’de görevli personelin, proje görevinden başka görevlerde de 

çalıştırılması, projedeki görevini zamanında yapamamasına, yeterli özeni 

gösterememesine bu da projenin zamanında bitirilememesine neden olabilmektedir.  

 

Çeşitli Nedenlerle Yapılan Personel Değişiklikleri 

Proje uygulamasında görülen sorunlardan biri de sık sık yapılan personel 

değişiklikleridir. Proje Yönetim/Uygulama Biriminde çalışan personelin kurum ve 

kuruluşların üst düzey yönetim değişiklerinden etkilenmesi ve yeni gelen 

yönetimlerce görevden alınması ve yerlerine yeni personel atanması suretiyle proje 

personelinin sık sık değişmesi, proje kapsamında yapılması gerekli idari ve mali 

işlemlerin gereği gibi ve zamanında yapılmasını güçleştirmektedir.   

Yapılan personel değişikliği neticesinde yeni görevlendirilen personelin 

Dünya Bankası ihale usulleri, kredi kullanım kuralları ve diğer prosedürler 

konusunda yetersiz olması ve gerekli adaptasyonun kısa zamanda sağlanamaması 

nedeniyle kredi kullanımları ikraz anlaşmalarında öngörülen dilim ve miktarlara göre 

yapılamamaktadır. 
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 Kredi Maliyetlerinin Kurum Yöneticileri ve Personeli Tarafından 

Kavranamaması: 

Dünya Bankası kredisiyle sağlanan kaynaklar kredi kullanan birçok kamu 

kurum ve kuruluşunun yöneticileri ve personeli tarafından sıfır maliyetli kaynaklar 

olarak algılanmakta, projelerin tatbikinde ve kredilerin kullanımında dış kredilerin 

ülkeye gerçek maliyeti göz ardı edilmektedir. Bu kredinin şartlı kredi niteliğinde 

olduğu ve ancak kredi anlaşmasında belirlenen kategoriler için kullanılabileceği esası 

ihmal edilmekte ve çeşitli yollarla kredinin başka amaçlarla kullanılmasına 

çalışılmaktadır.  

Bu tür gaye dışı kullanımların Dünya Bankası yetkililerince tespiti sonucunda 

kredi kullanımları askıya alınabilmekte veya bu şekilde yapılan harcamalar için kredi 

çekişine izin verilmemektedir.  

Yine Dünya Bankası Proje kapsamında kullanılacak kredinin bir bölümünü 

Kurumsal Güçlendirme başlığı altında eğitim/ilave işletim giderleri kalemi olarak 

ayırmaktadır. Ancak uygulamada kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının bu 

kalemi seyahat harcamaları için  ayrılan pay gibi görmeleri ve özellikle yurtdışına 

kredi ile ilgisi olmayan eğitim/seminer vb.. katılmak için kullandıkları 

görülmektedir.  

  

Kuruluşların Örgüt Yapısındaki Yetersizlikleri 

Dünya Bankası kredisi kullanan kurum ve kuruluşların örgüt yapısındaki 

yetersizlikler, projelerin uygulanması aşamasında çeşitli sorunlara neden olmaktadır. 

Bazı yatırımcı kuruluşlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut teşkilat 

yapısı nedeniyle proje uygulanmasından sorumlu ihtisaslaşmış birimleri 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, Dünya Bankası kredi anlaşmalarına koyduğu özel 

hükümler ile özel amaçlı proje uygulama birimleri kurulmasını istemekte ve böylece 

idari yapıya uymayan örgütlenmelere gidilmektedir. 

Dünya Bankası kredilerinde, İkraz anlaşması çerçevesinde yapılan 

sözleşmeler bizzat PUB’leri tarafından hazırlanmakta, ikrazdan karşılanacak mal ve 

hizmet alımlarıyla ilgili sözleşmeler PYB’nin oluşturulduğu kamu kurumunun amiri 

tarafından imzalanmaktadır. Özetle, PYB’ler yetkili fakat sorumsuz birimler 

durumunda olabilmektedirler.  
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Ancak, sadece Dünya Bankası PYB kurulması istememekte, 4749 sayılı Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve 

Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, md.7.de, Hazine 

Müsteşarlığınca Hazine Garantisi verilebilmesi için proje uygulama biriminin 

kurulması koşulu öngörülmektedir. 

Diğer yandan, PUB’lerde nitelikli personel istihdam edilememesi ve özellikle 

mali konulardaki deneyimsiz veya niteliksiz personel çalıştırılması vb. eksiklikler 

nedeniyle bu birimlerce yürütülen işlemler sağlıksız bir şekilde yapılmaktadır. 

Kayıtların tam olarak tutulmaması, hatalı muhasebe kayıtları, etkin bir arşiv sistemi 

kurulmaması, projede çalışan personelin iş tanımlamalarının ve görev dağılımının 

açık yapılmaması, harcama ve kullanımlara ilişkin bilgilerin korunmaması gibi 

eksikliklere projede çalışan personelin sık sık değiştirilmesi de eklenince, projelerin 

mali portresinin gerçekçi olarak gözükmesi imkansız hale gelmektedir. Bu durumda, 

özellikle denetimler sonucu uygulamada karşılaşılan usulsüzlükler karşısında gerçek 

sorumluların tespit edilmesini de güçleştirmektedir. 

 

Amaca Aykırı Harcamaların Yapılması 

Bazı projeler kapsamında yurt dışı bursları verilmek suretiyle proje 

kapsamında eğitime yönelik faaliyetler yapılmakta, yurt dışına çeşitli amaçlarla 

geziler yapılmakta ve yurt dışında geçici olarak personel görevlendirilmektedir. 

Ancak bazen uygulamaya bakıldığında, yurt dışına eğitim için veya geçici görevle 

gönderilmesi gerekli personelin objektif kriterlerle seçilmediği, kişisel ilişkiler ve 

siyasi yaklaşımlarla projeyle hiç ilgisi olmayan kurum personelinin gönderildiği 

görülmektedir.  

Böylece, söz konusu eğitim ve görevlendirmelerden istenen sonuç 

alınamamakta, Dünya Bankası’ndan yüksek maliyetlerle sağlanan kaynaklar amaca 

aykırı olarak harcanmaktadır. 

 2.2.2.10.3. İç Kaynak Yetersizlikleri ve Kredilerin Kayıt Dışı 

Kalmasından Doğan Sorunlar 

Kredi kullanımında yaşanan sıkıntıların başında, yıllarca kredi 

kullanımlarının kayıt dışı kalmasından doğan sorunlar gelmektedir. Gerekli yasal 
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düzenlemelerin yapılmasıyla bu sorun büyük ölçüde giderilmeye çalışılmış ve kredi 

kullanımları kayıt altına alınmıştır.  

 

2.2.2.10.3.1. Kredi Kullanımlarını Bütçeleştirilmesi ve 

Muhasebeleştirilmesinde Yaşanan Kayıt Sorunları 

Dış proje kredisi kullanımlarında yaşanan sorunların en önemlisi, 

kullanımların dış borç kaydının, bütçeleştirilmesinin ve muhasebeleştirilmesinin tam 

ve doğru bir şekilde yapılamamasıdır. Özellikle 1998 yılına kadar dış kredi 

kullanımlarının çok cüzi bir kısmı hariç bütçeleştirilememiş ve 

muhasebeleştirilememiştir.  

Dış kredi kullanımlarının bütçe kaynakları yanında ek bir kaynak olarak 

görülmesi, toplam dış borç verileri ile kurumların kullandığı toplam kaynaklara 

ilişkin bilgilerin hatalı-eksik olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum gerekli 

denetimlerin yapılabilmesini de zorlaştırmıştır. 

Kredi kullanımlarının uygun şekilde kayda alınamaması, dış borç kayıtlarında 

gözükmeyen kredi kullanımlarının Maliye Bakanlığınca da bütçeleştirilememesi ve 

doğal olarak muhasebeleştirilememesine neden olmuştur.  

“Dış proje kredilerini kullanımı, bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi 

konusunda yaşanan aksaklıklar, kontrolsüz bir dış borçlanma yönteminin 

yaygınlaşmasına, bu finansman yöntemini kurumlar açısından cazip hale gelmesine 

neden olmuştur. Bu durum, dış proje kredili yatırımların şeffaflığı ve mali disiplini 

zedeleyici bir keyfiyet kazanmasına yol açmıştır. (Erdem, 2000: 86)” (Candan, 

2007:87) 

Kredi kullanımlarının kullanıcı kuruluşlar tarafından zamanında ve doğru bir 

şekilde bildirilmemesi, ayni kullanımların banka kayıtlarına girmemesi gibi nedenler, 

T.C. Merkez Bankası sorumluluğunda hazırlanan Ödemeler Dengesi Tablosunda yer 

alan kullanım rakamları ile fiili kredi kullanımları arasında ciddi farklar doğmasına 

yol açmıştır. Bu durum da Türkiye’nin Ödemeler Dengesi Tablosunun doğruluk 

derecesini etkiler bir boyuta gelmiştir. (Özcan, 1995: 13) 
 
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun ile dış proje kredilerinin dış borç kaydı, bütçeleştirilmesi ve 
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muhasebeleştirilmesine ilişkin temel esaslar belirtilmiş ve Maliye Bakanlığı ile 

Hazine Müsteşarlığına bu konuda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Ancak, bu 

Kanunla dış borç anapara ödemelerinin bütçe dışında takibi öngörülmüştür. Bu 

nedenle, önceki yıllarda olduğu gibi dış borç (dış proje kredileri dahil) anapara 

ödemeleri bütçe dışında özel hesaplarda izlenmektedir. Dış kredilerin anapara 

ödemeleri bütçede izlenmemekle birlikte 4749 sayılı Kanun ile tüm dış kredi 

kullanımlarının ve bu kullanımlardan doğan faiz ve masraf ödemeleri ile diğer 

giderlerin bütçe içinde izlenmesi, tüm kullanımların bütçeleştirilmesi ve 

muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür. 
 
4749 sayılı Kanunda verilen yetkiye istinaden dış proje kredilerini dış borç 

kaydı, bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak Hazine 

Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından Dış Proje 

Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve 01.01.2003 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konmuştur.  

 

Bu Yönetmelik hükümleriyle paralel olarak Devlet Muhasebesi 

Yönetmeliğinde ve daha sonra yürürlüğe konulan muhasebe yönetmeliklerinde de 

(son olarak Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği) konuya ilişkin çıkarılan 

Yönetmelik ile dış proje kredilerinin dış borç kaydı, bütçeleştirilmesi ve 

muhasebeleştirilmesi, kredi kullanım türleri, yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde 

belirtilmiş ve bu konuda mevzuat eksikliğinden kaynaklanan sorunlar giderilmiştir. 

 
2.2.2.10.4. Koordinasyon Eksikliği ve Kurumlar Arası Çekişmeler 

Türkiye’de bir yatırım projesinin yatırım programına alınmasında, bir çok 

kamu kurum ve kuruluşu rol üstlenmektedir. Projenin yatırım programına 

alınmasında DPT, bu projelere bütçe ödeneği tahsisinde DPT ve Maliye Bakanlığı, 

yıl içinde yatırım bütçesi ödeneklerinde revizyona gidilmesinde serbest 

bırakılmasında ve ek ödenek ihtiyacı hasıl olması halinde aktarma yapılmasında 

Maliye Bakanlığı, yatırım programında yer alan projelere dış finansman 

sağlanmasında DPT ve Hazine Müsteşarlığı, sağlanan dış finansmana ilişkin 

işlemlerin yapılmasında Hazine Müsteşarlığı, kredi kullanımı konusunda kreditör, 
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proje yürütücüsü kuruluş, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası, proje kapsamında 

yapılacak alımlara ilişkin işlemlerin yürütülmesinde kreditör, proje yürütücüsü 

kuruluş, bazı hallerde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay, projenin 

denetiminde Hazine Kontrolörleri Kurulu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve proje 

yürütücüsü kuruluşun teftiş ve denetim birimleri rol üstlenmektedir.  

Bu kapsamda dış finansman yoluyla sağlanan kredilerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülebilmesi için tüm bu kurumların koordineli bir şekilde çalışmasını 

gerektirmektedir. Ancak, proje kapsamında görev yapan kurum ve kuruluşların ve 

üst düzey yöneticilerin çeşitli nedenlerle çekişmeleri, işleri sürüncemede 

bırakabilmekte, takvime bağlanmış işler zamanında tamamlanamamakta, böylece 

kredi kullanımları vaktinde yapılamamaktadır.  

Uygulama her kurumun bir diğerini suçladığı ve kendisini gerekli duyarlılığı 

gösterdiğini, işlemleri usule uygun olarak yaptığını ancak, diğer kurumların gerekli 

hassasiyeti göstermediğini ve böylece işlerin zamanında bitirilemediğini ifade 

ettikleri müşahede edilmiştir. (Candan, 2007:73)  

Bu durum çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, yatırım 

programında yer alan ödenek dilimleri ile uyumlu bütçe ödeneklerinin DPT ve 

Maliye Bakanlığınca yılı bütçesine konulmaması, yıl içinde gerekli proje ve ödenek 

revizyonlarını Maliye Bakanlığı ve DPT tarafından zamanında yapılmaması, 

kurumlarca bu amaçla hazırlanması gerekli tekliflerin zamanında ve usulüne göre 

yapılarak DPT ve Maliye Bakanlığına ulaştırılmaması, sağlana dış kredilere ilişkin 

işlemlerin Hazine Müsteşarlığınca zamanında yapılmaması, vize ve tescil 

işlemlerinin Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından geciktirilesi (vize ve tescil 

uygulaması 5018 sayılı Kanunla kaldırılmıştır), kurumlarca vize ve tescil 

başvurularında dosyaların hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmemesi, ihale 

işlemlerini yürütülmesinde usule uyulmaması gibi durumlar söz konusu olduğunda 

ikraz anlaşmalarında öngörülen kredi dilimleri zamanında kullanılamamakta, bazı 

durumlarda kredini belirli kısımları iptal edilmekte böylece, bu durumdan ülke zarar 

görmektedir. (Candan, 2007:74) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ 

Belediye Hizmetleri Projesi’nin finansmanı amacıyla İller Bankası (İB), Hazine 

Müsteşarlığı’nın (Hazine) garantisi ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından 

(Dünya Bankası) 08 Şubat 2006 tarihli 7312-TU No.lu Kredi Anlaşması† ile  

212.900.000 Avro’luk bir kredi almıştır.  

Kredi, aşağıda açıklanan proje hedeflerine ulaşmak için kullanılmaktadır. İB 

kredinin bir bölümünü su, atıksu katı atık yatırımları ile teknik destek faaliyetlerinin 

finansmanı için alt-kredi anlaşmalarıyla belediyelere ve su idarelerine (alt-borçlu) 

kredi olarak kullandırmaktadır. Kredinin bir kısmı ise İB’nin kurumsal 

güçlendirilmesi için kullanılmaktadır. 

1.1. PROJE HEDEFLERİ 

Projenin uygulanmasıyla katkı sağlayacağı hedefler şöyle sıralanabilir:  

• Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) çevre yönergeleri gereklerini yerine 

getirebilme niyetine destek vermek: Proje kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar 

AB’nin su, kentsel atıksu ve katı atık yönetimi hakkındaki yönerge gereklerini yerine 

getirilmesine katkıda bulunacaktır. Buna ek olarak proje yoluyla İB güçlendirilecek 

olup bu da Hükümetin Bankayı gelecek olan AB programları için bir uygulama 

kurumu olarak kullanma planıyla paralellik arz etmektedir.  

• Yatırımların Etkinliğinin Artırılması: Fizibilite çalışmaları aşamasında, 

sürdürülebilir yatırımların desteklenmesini sağlayacak analizler yapılacak ve bu 

projede uygulanan usul esas ve yöntemler diğer belediye yatırımlarında da 

kullanılabilecektir. Yatırımın ödenebilir olup olmadığını test etmek için bir borç 

servisi karşılama oranı (en az 1,2) kullanılacaktır.  

                                                 
† 6 Mart 2006 tarih 26100 Sayılı T.C. Resmi Gazete, “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile 
Hazine Müsteşarlığı Arasındaki 8 Şubat 2006 Tarihli Garanti Anlaşması (Belediye Hizmetleri Projesi) 
S. 1 -3,  “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İller Bankası Arasındaki 8 Şubat 2006 Tarihli 
Kredi Anlaşması (Belediye Hizmetleri Projesi)”, s. 4 – 62. 
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• Faaliyetlerin Etkinliğinin Artırılması: Faaliyetlerin etkili olmasını 

sağlamak ve belediye hizmetlerinin mali gücünü artırmak için her bir alt-projenin 

belediye seviyesinde bir kurumsal birimi olacaktır. Bu projede izlenen usul, esas ve 

yöntemler Türkiye’de diğer belediye yatırımlarında tekrar uygulanabilecektir.  

 

Proje Geliştirme Hedefleri ve Anahtar Göstergeler şunlardır: 

Projenin hedefi seçilen belediyelerde sürdürülebilir çevresel hizmetlerin 

desteklenmesidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için Proje yoluyla:  

• Çevrenin, su kalitesinin, atıksu ve katı atık yönetim hizmetlerinin 

iyileştirilebilmesi için belediye altyapısının geliştirilmesi desteklenecektir. Bu 

gelişme aşağıdaki göstergelere göre ölçülecektir:   

- Su kayıplarında azalma, 

- Arıtılan atıksu hacminin artırılması, 

- İçmesuyu ve kanalizasyon bağlantı sayısının artması, 

- Düzenli katı atık tesisinin kullanımı 

• Belediye ve idarelerin mali durumlarının güçlendirilmesi, faaliyet etkinliği ile 

proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi desteklenecektir. Bunlar da 

aşağıdaki göstergelerle ölçülecektir:  

- Çalışma oranındaki gelişme, 

- Kayıp ve kaçak su miktarındaki azalma ve 

- Projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması.  

• İB’nin, Projeyi tatminkâr bir şekilde uygulayabilmesi için kurumsal açıdan 

güçlendirilmesi desteklenecektir.  

Yukarıda belirtilen anahtar göstergeler alt-projeler seviyesinde Alt-kredi 

anlaşmaları ile izlenecek ve İB her bir alt-projenin başarı seviyesini Proje İlerleme 

Raporlarıyla raporlanacaktır. Projenin bir bütün olarak ilerlemesi alt-projelerin 

toplam performansıyla ölçülecektir. 
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1.2.   PROJE BİLEŞENLERİ 

Projenin üç bileşeni vardır: 

Bileşen A: Belediyelerin Kalkınması : Alt-Kredilerin alt-borçlulara devri 

yoluyla finansman için kredi olanağının oluşturulması ve işlerlik kazanması ile Alt-

borçlulara su, atık su, katı atık yatırımlarının yürütülmesine ilişkin maliyetlerin 

finanse etmelerinin sağlanması ,  

Bileşen B: Belediyelere Teknik Destek : Fizibilite çalışmalarının 

hazırlanması, kentsel planlama, ihale proje ve dokümanlarının hazırlanması, işletme 

iyileştirme planlarının ve teknik desteğin sağlanması yoluyla inşaat kontrollüğünün 

geliştirilmesi, 

Bileşen C: Kurumsal Güçlendirme : Danışmanlık hizmetlerinin ve ek işletim 

maliyetlerinin finansmanı suretiyle projenin uygulanabilmesi için İller Bankasının 

kurumsal yapısının güçlendirilmesi. 

1.3.  KREDİNİN TAHSİSİ 

Aşağıdaki tablo kredi kaynağından finanse edilen kalemlerin kategorilerini, her 

bir kategori için tahsis edilen kredi tutarlarını ve her kategori için harcama 

kalemlerinin finansman oranlarını göstermektedir. 

Aşağıdaki tablo kredi kaynağından finanse edilen kalemlerin kategorilerini, her 

bir kategori için tahsis edilen kredi tutarlarını ve her kategori için harcama 

kalemlerinin finansman oranlarını göstermektedir. 
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Tablo 13. Kredinin Tahsisi 

 

1.3.1. Alt-Kredi Anlaşmaları 

Kredi anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve gerekli fizibilite çalışmalarının 

yapılmasını müteakip içmesuyu, atıksu ve teknik destek yatırımları için 9 belediye ve 

2 su idaresi ile (ASAT  ve Denizli Belediyesi ile ikişer alt kredi anlaşması 

yapılmıştır) toplam 13 alt-kredi anlaşması imzalanmıştır. Aşağıdaki tablo alt-

borçlulara tahsis edilen kredi tutarlarını ve alt-kredi anlaşmalarının tarihlerini 

göstermektedir. 

 

 

 

KATEGORİ 

Tahsis edilen 

Kredi Tutarı 

(Avro) 

Krediden 

Finansman 

Oranı (%) 

(1) Yapım İşleri 188.000.000 %90 

(2) Mal Alımı 7.540.000 %90 

(3) Müşavirlik Hizmetleri ve          

Eğitim 

15.500.000 %100 

(4) Ek işletim maliyetleri 795.500 %100 

(5) Kredi ücreti 1.064.500 %100 

 TOPLAM 212.900.000  
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Tablo 14. Alt-Kredi Anlaşmaları 

Alt-

Kredi 

No 

 

Alt-borçlu 

Alt-Kredi 

(kredi 

ücreti dahil) 

(Avro) 

 

1. Yapım 

İşleri 

 

2. Mal 

Alımları

3. 

Müşavirlik 

& Eğitim 

Alt-Kredi 

Anlaşmalarının 

Tarihleri 

1 POLATLI  3.175.800 2.945.000 160.000 55.000 08.02.2006

2 MESKİ 25.056.918 20.593.020 1.083.843 3.255.055 08.02.2006

3 GELİBOLU 2.149.700 1.967.000 103.000 69.000 08.02.2006

  4 ÖDEMİŞ 9.783.085 8.466.000 445.588 822.824 22.02.2006

5 MUĞLA 19.938.668 17.285.585 909.767 1.644.118 22.02.2006

6 BERGAMA 2.275.970 1.881.000 99.000 284.646 22.02.2006

7 KÜTAHYA 4.773.750 4.500.000 45.000 205.000 22.02.2006

8 DENİZLİ 9.695.295 8.047.069 423.520 1.176.471 22.02.2006

12 DENİZLİ (2) 19.839.330 18.809.375 400.000 531.250 06.12.2006

9 ILICA 3.836.986 2.967.986 156.000 693.910 22.02.2006

10 ELBİSTAN 12.255.111 10.485.240 552.000 1.156.900 22.02.2006

11 ASAT 99.314.938 92.604.435 2.124.000 4.092.398 22.02.2006

 TOPLAM  212.095.551 190.551.710 6.501.718 13.986.572 

Alt-Kredi anlaşmaları toplam miktarı 212.095.551 Avro’dur. (İller Bankası’nın 

Kurumsal Güçlendirilmesi için ayrılan pay dahil değildir.) Alt-Kredilerin harcama 

kategorilerine göre tahsis tutarları ise; 

• Yapım İşleri: 190.551.710 Avro, 

• Mal Alımları:    6.501.718 Avro, 

• Müşavirlik ve Eğitim Hizmetleri: 13.986.572 Avro şeklindedir. 

1.3.2. Alt Kredi Anlaşmaları Borç Servisi 

Dünya Bankası ile akdedilen Kredi Anlaşması hükümlerine göre kredi servisi 

aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:  

• Kredi Ücreti (Front-end Fee): Kredinin anapara tutarı üzerinden %1 oranında 

kredi ücreti, Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesi üzerine kredi tutarından 
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karşılanmak suretiyle ödenmektedir. (Bu oran DB tarafından bu kredide %0.5 

olarak uygulanmaktadır ) 

• Taahhüt Ücreti (Commitment Fee): Kredinin henüz kullanılmamış olan anapara 

tutarı üzerinden, Kredinin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk dört yıllık sürede 

%0,85, izleyen yıllarda ise %0,75 oranında taahhüt ücreti hesaplanmakta ve her 

altı ayda bir ödenmektedir. (Bu oran DB tarafından bu kredide ilk dört yıl için 

%0,35 sonraki yıllar için %0, 25 olarak uygulanmaktadır.) 

• Dünya Bankası Kredi Faizi: Krediden çekilen ve geri ödenmemiş kredi tutarı 

üzerinden  Dünya Bankası Sabit Yayımlı Kredilere (FSL) göre her altı ayda bir 

faiz tutarı hesaplanmakta ve ödenmektedir. (Bu oran DB tarafından bu kredide 

Libor + %0,52 olarak uygulanmaktadır.) 

• Faiz İndirimi(Partial Waiver): Krediden çekilen ve geri ödenmemiş tutar 

üzerinden her altı ayda bir faiz hesaplanırken Dünya Bankası bir faiz indirimi 

uygulamaktadır. (Bu oran DB tarafından bu kredide %0,25 olarak 

uygulanmaktadır.)  

• İller Bankası Faizi: Krediden çekilen ve geri ödenmemiş kredi tutarı üzerinden 

%1 oranında her altı ayda bir faiz tutarı hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir. 

• Kredi, ilk 5 yılı ana para geri  ödemesiz 17 yıl vadelidir.  

1.3.3. Alt Kredi Borç Servisi Geri Dönüş Sistemi 

Alt Kredi anlaşmaları çerçevesinde kullandırılan kredilerin borç servisinin 

borçlulardan tahsili ve Dünya Bankası’na ödemeleri İller Bankası tarafından 

yapılmaktadır. İller Bankası kredi servisi tahsilat ve ödemelerinde kullanılmak 

amacıyla T.C. Ziraat Bankası’nda bir “Dış Kredi Geri Ödeme Hesabı” açtırmıştır. 

Belediye/İdarelerle yapılan alt kredi anlaşma hükümlerine göre borç servisinin 

ödenmesi amacıyla her bir Belediye/idare bulundukları yerdeki T.C. Ziraat 

Bankasında bir “Teminat Hesabı” açtırmıştır. Teminat hesapları, kısa vadeli gelir 

getirici yatırım amaçları dışında Belediye/idare tarafından kullanılmayacaktır. 

Belediye/idarelerin öncelikle su tahsilatlarından anlaşmalarda her bir belediye/idare 

için ayrı ayrı belirlenen oranlarda kesilen meblağları teminat hesaplarına 

yatırılacaktır. Teminat hesabında biriken meblağlar İller Bankası tarafından 



 

 

91

belediye/idarelerin dış borç servisi ödemeleri amacıyla İller Bankası’nın Dış Kredi 

Geri Ödeme Hesabına” aktarılarak Dünya Bankası’na borç ödemeleri yerine 

getirilmektedir. 

 

Şekil 2. Kurumsal Yapı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. PROJE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYONU VE PERSONELİ  

Kredi anlaşmasının onaylanması ile birlikte İller Bankası Yönetim Kurulunun 

46/607 sayılı 04 Aralık 2003 tarihli kararına göre bir Proje Yönetim Birimi (PYB) 

(önce APK’ya bağlı, sonra Uluslararası İlişkiler Birimine bağlı olarak) kurulmuştur. 

PYB’nin bağlı bulunduğu Uluslararası İlişkiler Birimi 14 Kasım 2008 tarih ve 

41/620 sayılı İller Bankası Yönetim Kurulu kararı ile Uluslararası İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı olarak isim değişmiştir. PYB’nin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. 
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Şekil-3 
 

PYB ORGANİZASYON ŞEMASI 
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26 Temmuz 2004 tarihli 2004/23 sayılı genelgede PYB’nin bütün proje 

faaliyetlerini uygulayacağı, İller Bankasının bütün birimlerinin PYB’nin istediği ve 

ihtiyaç duyduğu belgeler ve bilgiler gibi işlerin yerine getirilmesi için PYB’ye destek 

olacağı şeklinde PYB yetkilendirilmiştir. PYB aynı zamanda projenin uygulama 

faaliyetleri için kısa ve uzun vadeli geçici personel alımı (Danışman)  için de 

yetkilendirilmiştir. PYB İB’nin aşağıdaki daireleri ile projenin uygulanması için 

yakın ilişki içinde çalışmaktadır.  

• Etüd, Plan ve Yol Dairesi 

• Muhasebe ve Mali İşler Dairesi 

• İkrazlar ve Bankacılık Dairesi 

• Bilgi İşlem Dairesi 

1.5. PROJE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ 

PYB, proje uygulamasını hızlandırmak için Hazine, DPT, İB birimleri, 

Belediyeler ve Su İdareleri ve Dünya Bankası ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

PYB’nin oluşturulması ve personel istihdamından sonra Dünya Bankası ve İB’nin 

ilgili birimleri ile işbirliği içinde aşağıdaki faaliyetleri yürütmüşlerdir. 

• Dünya Bankası kredi anlaşması faaliyetlerinin yürütülmesi ve gözetimi, 

• Ön elemeden geçen belediye ve idarelerin fizibilite raporlarının hazırlanması 

amacıyla Müşavirlerin seçimi, 

• Kredi verilecek Belediyelerin ve Su ve Atıksu İdareleri Genel 

Müdürlüklerinin seçimi, 

• Seçilen belediye ve idarelerle alt kredi anlaşmalarının yapılması ve yürürlüğe 

konulması, 

• Belediyeler, Hazine ve DPT ile olan ilişkilerin organize edilmesi. 

 

PYB’nin halen yürütmekte olduğu faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Kredi, Alt-Kredi Anlaşma hükümleri ile mevzuata uygun olarak Projenin 

uygulanması ve gözetimi,  
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• Belediyeler bünyesinde oluşturulan PYB’lerine satın alma, müşavirlik, inşaat, 

mal alımı ödeme usullerinin belirlenmesi ve ödemelerin yapılmasında destek 

verilmesi. 

• Proje muhasebe kayıtlarının tutulmasının sağlanması, 

• Özel Hesabın ve Dış Borç Kredi Geri Ödeme Hesapları ile Teminat 

Hesaplarının yönetilmesi 

• Gerektiğinde belediye/idare personeline eğitim hizmetleri verilmesi. 

1.5.1. Kredilendirilecek Belediyelerin ve Genel Müdürlüklerin Seçimi 

Dünya Bankası ile yapılan kredi müzakerelerinin devam ettiği süre içerisinde, 

2004 yılının başından itibaren projelendirme ve ihale süreçleri tamamlanmış fakat 

İller Bankası tarafından iptal edildiği için Yatırım Programı dışına çıkarılmış olan 

içme suyu, atık su ve katı atık işleri olan belediyelerin listesi Etüd Plan ve Yol 

Dairesi’nden elde edilmiştir. Olumlu göstergelere sahip 93 belediyeye Dünya 

Bankası kredisi kullanmak isteyip istemedikleri yazılı olarak sorulmuştur. Davet 

edilen belediyelerden 29 belediye olumlu yanıt vermiştir. Katılan belediyeler, Hazine 

Müsteşarlığı, DPT ve Dünya Bankası personelinin katılımıyla bir günlük 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

PYB, “Belediye Veri Bankası”ndaki Belediyeler tarafından belirtilen su 

abone sayısı esas alarak aşağıdaki varsayımlarla Belediyelerle ilgili bir ön çalışma 

yapmıştır: 

• Kişi başına ortalama su tüketimi miktarının 15 m3 olacağı, 

• 2005 yılından sonra su gelirlerinde %10 artış meydana geleceği,  

• Yukarıdaki varsayımlar esas alınarak su gelirlerinden tahsilat oranının %60 

olacağı ve 

• Tahsil edilen gelirlerin %25’nin borç servisi için tahsis edileceği 

varsayılmıştır.  

İB, yukarıdaki varsayımlara göre gelir gösteren belediyelerin her biri ile kredi 

müzakeresi yapmış ve 16 belediye ile teknik ve mali fizibilite çalışmalarının 

hazırlıklarına başlamak için bir “mutabakat metni” imzalanmıştır.  



 

 

95

Değerlendirme sürecinde incelenen belediyelerden ikisi (Erzurum, Birecik) 

kredi koşullarının sağlayamadıkları için; ikisi (Gümüşova, Çankırı)  kendi istekleri 

ile kapsamdan çıkmışlardır. İnceleme kapsamında olan Bodrum Belediyeleri Birliği 

projesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uygulanacağı gerekçesiyle ayrılmıştır. 

Denizli belediyesi ise fizibilite çalışmalarını kendi imkanları ile yapmıştır. SASKİ 

Genel Müdürlüğü fizibilite süreci sırasında krediyi kullanmama kararı almıştır. Serik 

(Setab) Çevre ve Orman Bakanlığından yapım için gerekli olan izinleri alamadığı 

için projeden ayrılmıştır, Ölüdeniz (Fethiye) belediyesi ise yatırımının fizibil 

olmamasından dolayı kapsama dahil edilmemiştir. 

Sonuçta aşağıdaki 11 belediye/idare ile kredi ilişkileri kurulmuş ve halen 

devam etmektedir: 

1. Polatlı,    2. Meski,(MERSİN)  3. Gelibolu, 

4. Ödemiş   5. Muğla,    6. Bergama,  

7. Kütahya,   8. Denizli,    9. Ilıca  

10. Elbistan   11 ASAT (Antalya)  11. Denizli 

  

11 belediyenin/idarenin fizibilite çalışmaları revize edilmiş, değerlendirilmiş, 

onaylanmış ve İller Bankası yatırım programına alınmaları için DPT’ye 

gönderilmiştir. 

1.5.2. Fizibilite Çalışmaları için Danışmanların Seçimi - PHRD Fonu 

Seçilen belediyeler/idarelerin yatırımlarının fizibilite çalışmalarının 

hazırlanması için PHRD hibesinden finanse edilen üç bireysel danışman istihdam 

edilmiştir. PHRD fonu altında üç müşavir firma/ortak girişim ile seçilen 

belediyelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması için sözleşmeler imzalanmıştır. 

Müşavir firmalar fizibilite çalışmalarının PHRD fonunun kapanış gününün sonunda, 

23 Kasım 2005 tarihinde, teslim etmişlerdir. Fizibilite çalışmaları Dünya Bankası ile 

yürütülecek kredi müzakereleri için temel teşkil etmiş ve yatırım tekliflerinin teknik 

ve mali özelliklerini ve ayrıca yatırımların büyüklüğü ve taslak projelerini ortaya 

koymuştur. 
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1.5.3. İller Bankasının Destekleyici Birimleri 

Proje kapsamındaki faaliyetlerin planlanması ve uygulanabilmesi için 

PYB’ye destek vermek üzere aşağıda belirtilen İller Bankası Birimleri 

görevlendirilmiştir. 

Etüd Plan ve Yol Dairesi  

Etüd Plan ve Yol Dairesi:  

 Nisan 2004’te Proje kapsamına alınacak aday 93 belediyenin belirlenmesi, 

 Teknik ve finansal değerlendirme danışmanları için seçim kriterlerinin 

geliştirilmesi, danışmanlık için başvuru ilanlarının yayınlanması ve adaylarla 

mülakat/müzakere yapılması ve 

 Dünya Bankası’ndan sağlanan hibeyle finanse edilen malzemelerin satın 

alınması için teknik şartnamelerin (TOR) hazırlanması çalışmalarında 

PYB’ne destek vermiştir. 

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi 

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi, hibe, kredi ve alt-kredi anlaşmaları 

işlemlerinin muhasebe kayıtlarının tutulması ve Kredi Anlaşması hükümlerine göre 

Dünya Bankası ve dış denetçiler tarafından (Hazine Müsteşarlığı Kontrolörler 

Kurulu) talep edilecek proje yönetim raporlarının hazırlanmasından sorumludur. 

Bilgi İşlem Dairesi  

Bilgi İşlem Dairesi: 

 İller Bankası’nın uygulamak zorunda olduğu tek düzen muhasebe sistemiyle,  

 İkrazlar ve Bankacılık Dairesi ile uyumlu ve 

 Mali raporların hazırlanmasını sağlayan gerekli yazılımların 

geliştirilmesinden sorumludur. 
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1.6. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ KAPSAMINDA KREDİ 

KULLANAN BELEDİYELER : 

1.6.1. Polatlı (Ankara) Belediyesi  Alt Kredi Anlaşması 

Proje Konusu    : İçmesuyu Arıtma Tesisinin Kurulması 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 08.02.2006, No: 1 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 3.175.800 Avro 

 

Tablo 15. Polatlı Belediyesi Alt-Kredisi 

 

Alt-Kredi anlaşması Tarihi:  08.02.2006 

 

 Alt-Kredi Anlaşması No: 1 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi 

(kredi ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1  

Alt-Kredi Tutarı 3.175.800,00

 

2.945.000,00 

 

160.000,00 55.000,00

 

2 

 

Kredi Ücreti 15.800,00

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

Projenin Amacı 

Mevcut suyun sertlik derecesi azaltılarak içilebilir kalitede su elde 

edilmesidir. Polatlı Belediyesi proje uygulama süresince aşağıdaki danışmanlar ile 

sözleşme imzalamıştır: 
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1.6.2. MESKİ (Mersin) Genel Müdürlüğü Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu, Depo ve  

    Depolar Arası Bağlantı Hatları Projesi   

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 08.02.2006, No: 2 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 25.056.918 Avro 

 

Tablo 16. MESKİ (Mersin) Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 08.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 2 

  

 

 

Açıklamalar 

Alt-Kredi 

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 30.906.918,00 26.443.020,00 1.083.843,00 3.255.055,00

2 

 
Kredi Ücreti 125.000,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

İçmesuyu şebekesinde oluşan yüksek kayıp-kaçak oranının düşürülmesi, yeni 

basınç bölgelerinin oluşturularak yeni yerleşim yerlerine su sağlanması, depoların ve 

depolar arası bağlantıların yapılmasıdır. 
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1.6.3. Gelibolu (Çanakkale) Belediyesi  Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi  

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 08.02.2006, No: 3 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 2.149.700 Avro 

 

Tablo 17. Gelibolu (Çanakkale) Belediyesi Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 08.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 3 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 2.149.700,00 1.967.000,00 103.000,00 69.000,00

2 

 
Kredi Ücreti 10.700,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Katı atıkların düzenli katı atık depolama tesisinde bertarafıdır. 
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1.6.4.Ödemiş (İzmir) Belediyesi  Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : Atık su Arıtma ve İçme suyu Arıtma Tesisi Prj. 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No  : 22.02.2006, No: 4 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 9.783.085 Avro 

 

Tablo 18. Ödemiş Belediyesi Alt-Kredisi 

 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

 

Alt-Kredi Anlaşması no: 4 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 9.783.085,00 8.466.000,00 445.588,00 822.824,00

2 

 
Kredi Ücreti 48.673,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Yapılacak içme suyu arıtma tesisi ile ham suda bulunan yüksek demir ve 

amonyum miktarlarının içme suyu arıtma tesisinde giderilerek içilebilir nitelikte su 

elde edilmesi ve yapılacak atık su arıtma tesisi ile atık su şebekesi ile toplanan ve  

Küçük Menderes çayına arıtılmadan verilen atık suların kirlilik derecesinin alıcı 

ortama verilmeye uygun hale getirilmesidir. 
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1.6.5.Muğla Belediyesi Alt-Kredi Anlaşması  

 

Proje Konusu    : İçmesuyu İyileştirme, Kanalizasyon Şebekesi,  

    Atıksu Deşarjı ve Atıksu Arıtma Tesisi 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 22.02.2006, No: 5 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 19.938.668 Avro 

 

Tablo 19. Muğla Belediyesi Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 5 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 19.938.668,00 17.285.585,00 909.767,00 1.644.118,00

1 

 
Kredi Ücreti 99.198,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

İçmesuyu şebekesinde oluşan su kaçaklarının nedenlerinin belirlenip, iyileştirme 

çalışmalarının yapılarak su kaybının azaltılması ve foseptiklerde biriken şehrin atık 

suyunun, yeni yapılacak olan kanalizasyon sistemi ile toplanıp yapılacak atıksu 

arıtma tesisinde arıtılması ve alıcı ortama deşarjıdır.  
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1.6.6. Bergama (İzmir) Belediyesi  Alt-Kredi Anlaşması  

 

Proje Konusu    : Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 22.02.2006, No: 6 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 2.275.970 Avro 

 

Tablo 20. Bergama Belediyesi Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 6 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri

 

Mal Alımı 

Müşavirlik & 

Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 2.275.970,00 1.881.000,00 99.000,00 284.646,00

2 

 
Kredi Ücreti 11.324,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Katı atıkların düzenli katı atık tesisinde bertarafı ve mevcut vahşi depolama 

alanının kapatılmasıdır. 
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1.6.7. Kütahya Belediyesi Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No  : 22.08.2006, No: 7 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 4.773.750 Avro 

 

Tablo 21. Kütahya Belediyesi Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 7 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 4.773.750,00 4.500.000,00 45.000,00 205.000,00

2 

 
Kredi Ücreti 23.750,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Mevcut içmesuyu şebekesinde oluşan su kayıplarının nedenlerinin belirlenip, 

iyileştirme çalışmalarının yapılarak su kayıplarının azaltılmasıdır. 
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1.6.8. Denizli Belediyesi Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No  : 22.08.2006, No: 8 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 9.695.295 Avro 

 

Tablo 22. Denizli Belediyesi Alt-Kredisi – 1 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 8 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 9.695.295,00 8.047.069,00 423.520,00 1.176.471,00

2 

 
Kredi Ücreti 48.235,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

İçmesuyu şebekesinde oluşan su kayıplarının nedenlerinin belirlenip, iyileştirme 

çalışmalarının yapılarak su kaybının azaltılmasıdır. 
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1.6.9. Ilıca (Antalya) Belediyesi  Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : İçme suyu ve Kanalizasyon ve Yağmursuyu 

Şebekeleri 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 22.08.2006, No: 9 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 3.836.986 Avro 

 

Tablo 23. Ilıca (Antalya) Belediyesi Alt-Kredisi 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 9 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi 

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro)

 

Yapım İşleri

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Miktarı 3.836.986,00 2.967.986,00 156.000,00 693.910,00

2 

 
Kredi Ücreti 19.090,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Ilıca (Antalya) Belediyesi’nin içmesuyu, 

kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yapımı ile beldenin ve turistik tesislerin 

sağlıklı ve yeterli miktarda  suya kavuşmaları sağlanacak, yerleşim yerinin kuzeyinde 

kalan kesiminin atıksu alt yapısı yapılarak mevcut arıtma tesisine bağlantısı 

gerçekleştirilecektir. 

 



 

 

106

1.6.10. Elbistan (K.Maraş) Belediyesi Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu               : İçmesuyu  Depo, Şebeke Yapımı ve Atık su  

  Arıtma    Tesisi Projesi   

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No  : 22.08.2006, No: 10 

Alt-Kredi Anlaşması Miktarı  : 12.255.111 Avro 

 

Tablo 24. Elbistan (Kahramanmaraş) Belediyesi Alt-Kredisi 

 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

 

Alt-Kredi Anlaşması no: 10 

 Açıklamalar 

Alt-Kredi  

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik & 

Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 6.405.111,00 4.635.240,00 552.000,00 1.156.900,00

2 

 
Kredi Ücreti 60.971,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Projenin amacı içme suyu sağlanması, dağıtım şebekelerinin ve atık su arıtma 

tesisinin yapımıdır. 
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1.6.11. Denizli Belediyesi Alt-Kredi Anlaşması  

 

Proje Konusu    : Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri Projesi  

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 06.12.2006, No: 12 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 19.839.330 Avro 

 

 

Tablo 25. Denizli Belediyesi Alt-Kredisi - 2 

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 06.12.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 12 

  Açıklamalar 

Alt-Kredi 

(Kredi Ücreti 

dahil) (Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik 

& Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi Tutarı 19.839.330,00 18.809.375,00 400.000,00 531.250,00

2 

 
Kredi Ücreti 98.705,00 -- -- -- 

 

Projenin Amacı 

Atıksu şebeke hatlarının yapılması; Bağırsak Deresi Havzası atıksu toplayıcı ve 

kolektör hatları yapımıdır. 
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1.1.1. ASAT (Antalya) Genel Müdürlüğü Alt-Kredi Anlaşması  

 
Proje Konusu    : Kanalizasyon Şebeke Yapımı ve İçmesuyu  

    Rehabilitasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Prj. 

Alt-Kredi Anlaşması Tarihi ve No : 22.08.2006, No: 11 

Alt-Kredi Anlaşması Tutarı  : 99.314.398,00 Avro 

 

Tablo 26. ASAT (ANTALYA) Alt-Kredisi  

Alt-Kredi Anlaşmasının Tarihi: 22.02.2006 

Alt-Kredi Anlaşması No: 11 

 Açıklamalar 

Alt-Kredi (Kredi 

Ücreti dahil) 

(Avro) 

 

Yapım İşleri 

 

Mal Alımı 

Müşavirlik & 

Eğitim 

1 

 
Alt-Kredi tutarı 99.314. 938,00 92.604.435,00 2.124.000,00 4.092.398,00

2 

 
Kredi Ücreti 494.105,00 -- -- --

 

Projenin Amacı 

Özellikle turizm döneminde nüfusu iki hatta üç katına kadar çıkabilen ASAT 

Genel Müdürlüğü mücavir alanı içerisinde, bu yoğunluğu kaldırabilecek yeterli 

kapasitede kanalizasyon altyapısının oluşturulması, içmesuyu şebekesinin 

rehabilitasyonu, Batı ve Doğu arıtma tesislerinin kapasitesini arttırılması ana 

hedefleri oluşturmaktır.. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAHA ÇALIŞMASI 

 

 

1. PROBLEMİN TANIMI 

 Bu bölümde, araştırma problemine, araştırmanın amacına, önemine, 

araştırmanın varsayımlarına, kapsam ve sınırlılıklarına ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

1.1. Problem  

 Bu çalışmada araştırmanın problem cümlesi şu şekilde ifade edilebilir : 
 
 İdare/Belediyelerde altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanının, 
İdare/Belediyelerin örgütlenmesine, belediye hizmetlerine, Proje Yönetim 
Birimlerine (IPYB), kişisel/kurumsal kapasite artırımına, mali disiplin oluşumuna  ve 
kurum kültürünün oluşumuna  ve yerel halk üzerine etkisi var mıdır?  
 
 Bu kapsamda araştırmanın alt problemleri şunlardır : 
 
 1  Belediye Hizmetleri Projesi’nin İdare/Belediye Örgütlenmesine Etkisi : 
 

1) İPYB’lerin Belediye/İdare’ye etkileri var mıdır?  
 
2) Dış kredi kullanımlarına istinaden oluşturulan proje yönetim birimlerinin 

(IPYB) görev yetki ve işleyişi İdare/Belediyelerin hiyerarjik yapısını nasıl 
etkilemektedir? 

 
3) BHP yönetimi için kurulan IPYB’de görevlendirilen İdare/Belediye 

personelinin daha önce uluslararası proje deneyimi var mıdır? 
 

 2.  Belediye Hizmetleri Projesi’nin Kurumsal Kapasiteye Etkisi : 

4) BHP’de proje kapsamında görev alan bireysel/kurumsal danışmanların, 
danışmanlık hizmetleri, proje uygulamaları ve kontrolünde 
İdare/Belediye’ye etkisi nedir? 

 
5) Proje ile elde edinilen kurumsal deneyimin, Belediye/İdarenin gelecekte 

proje planlama, geliştirme/hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesine 
etkileri var mıdır?  

 



 

 

110

6) Proje’de elde edilen kurumsal deneyimin gelecekte Belediye/İdarenin 
kendi kaynaklarıyla yürüteceği projelerin yönetimine etkisi nedir?  

 
 

 3.  Kişisel Deneyime Etkileri : 
 

7) BHP kapsamında, Dünya Bankası ve İller Bankasının İdare/Belediyelere 
vermiş olduğu eğitimlerin, IPYB’de çalışan personelin bilgi ve 
deneyimine etkisi var mıdır?  

 
8) BHP’nin, IPYB’de çalışan personelin uluslararası satınalma, mali ve 

teknik deneyimine etkisi var mıdır?  
 

9) BHP’nin, IPYB’de çalışan personelin dış kredi geri ödeme usul ve 
esasları hakkında bilgi ve deneyiminin artırmasına etkisi var mıdır?  

 
10) BHP’de çalışan bireysel/kurumsal danışmanların sahip olduğu bilgi 

birikimi IPYB’de görevli personelin kişisel bilgi ve deneyimine olumlu 
bir etkisi var mıdır?  

 
11) BHP kapsamında IPYB’de çalışan personelin edindiği bilgi ve deneyim 

bundan sonraki benzeri projelerin yürütülmesinde olumlu bir etki 
yaratacak mıdır? 

 4.  Belediye Hizmetleri Projesi (BHP)’nin Belediye/İdare Hizmetlerine  

  Etkisi : 

12) BHP kapsamında yapılan altyapı yatırımlarının, idare/belediyelerin 
hizmetten yararlananlara (yerel halka) sağladığı hizmetin kalitesine ve 
mahalli halka hizmet verme kapasitesine etkisi var mıdır?  

 
13) İdare/Belediyelerin dış kredi finansmanı ile yaptığı altyapı yatırımların 

yerel halkın yaşam ve kalite standartlarına ve çevreye olumlu katkısı var 
mıdır? 

 
14) Altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanının, yerel halka ve gelecek 

nesilere etkisi nedir? 
 
 5.  İdare/Belediyelerin Mali Disiplinine Etkileri : 
 

15) Dış kredi kullanımlarının İdare/Belediye’ye getirmiş olduğu 
yükümlülükler İdare/Belediyelerin mali disiplin oluşturmasına etkisi var 
mıdır? 

 



 

 

111

16) Finansmanı dış kredi ile yapılan altyapı yatırımları, finansmanı öz 
kaynakla yapılan altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede mi 
tamamlanmaktadır?  

 
17) Altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak 

kullandırılması (Dünya Bankası kredilerinde olduğu gibi), hibe yoluyla 
finansman seçeneğine göre İdare/Belediyelerin bu projeleri daha fazla 
sahiplenmesinde bir etken midir? 

 
 6.  Dünya Bankası’nın İdare/Belediye Hizmetlerine Etkileri : 
 

18) BHP kapsamında Dünya Bankası’nın İdare/Belediye’ye vermiş olduğu 
destek yeterli midir? 

 
19) Dış kredi finansmanlı projelerde (Dünya Bankası projelerinde olduğu 

gibi) kısmen öz kaynak kullandırılması, İdare/Belediyelerin bu projeleri 
daha çok sahiplenmesine neden olmakta mıdır? 

 
20) Dünya Bankasının BHP kapsamında İdare/Belediyelere vermiş olduğu 

desteği yeterli midir? 
 
 7.  İller Bankası’nın İdare/Belediye Hizmetlerine Etkileri : 

 
21) İdare/Belediyelerin altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanını İller 

Bankası aracılığı ile kullanması yerinde midir? 
 

22) İller Bankası’nın İdare/Belediye’ye dış kredi kullanımlarında vermiş 
olduğu destek yeterli midir? 

 
23) İdare/Belediyeler, gelecekte uluslararası kredi kullanılması halinde yine 

İller Bankası vasıtasıyla kredi kullanılmasını istiyorlar mı? 
 
 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi  
 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yıllık yatırım programlarında,  

“İnsan sağlığını, doğal kaynakları ve estetik değerleri korumak suretiyle, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yeterli çevresel koruma 

düzeyine erişilmesi, kentlerin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yerler 

haline getirilmesini sağlamak için artan nüfus, ekonomik, sosyal ve 

teknolojik gelişmeye paralel olarak farklılaşan kentsel altyapı ihtiyacının 

giderilmesi temel amaç” 
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olarak belirlenmiştir. Belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi ve katı atık 

gibi altyapı tesislerinin inşası ve hizmete açılması yukarıda belirtilen temel amacın 

önemli unsurlarındandır.  

Türkiye’deki tüm belediyelerin değilse bile büyük bir kısmının altyapı 

tesislerini kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir. Altyapı 

yatırımlarının zamanında ve güncel teknolojiyle yapılmasında teknik ve idari 

kapasite yetersizliğinin yanısıra en önemli faktör yatırımların finansmanı için 

belediyelerin yeterli kaynaklara sahip olmamalarıdır.  

Bir “Belediyeler” bankası olarak kurulmuş olan İller Bankası, belediyeler ile 

su ve kanalizasyon idarelerinin (bundan böyle “İdare” denilecektir) altyapı 

yatırımlarının finansmanı amacıyla “Belediye Hizmetleri Projesi (BHP)”ni 

geliştirmiştir.        

Belediye Hizmetleri Projesi’nin finansmanı amacıyla İller Bankası (İB), 

Hazine Müsteşarlığı’nın (Hazine) garantisi ile Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankasından (Dünya Bankası) 08 Şubat 2006 tarihli 7312-TU No.lu Kredi 

Anlaşması∗ ile  212.900.000 EURO tutarında bir kredi almıştır.  

İller Bankası ile belediyeler ve idareler arasındaki kredi ilişkisini düzenleyen 

kredi sözleşmeleri (Alt Kredi Anlaşması) akdedilmiştir. Kredi koşullarından biri de 

kredi kullanan belediye ve idare “bünyesinde” bir “Proje Yönetim Birimi (İPYB)”nin 

oluşturulması ve İPYB’nin yeterli personel ve kaynaklarla teçhizatlandırılmasıdır. 

Aynı şekilde, Dünya Bankası Kredi Anlaşması çerçevesinde İller Bankası 

bünyesinde de bir Proje Yönetim Birimi (PYB) oluşturulmuştur.  

İPYB’nin kurulmasının bir amacı, belediye ve idarelerin temin ettikleri 

krediyi kredi amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktır. Bunun yanısıra 

İPYB bünyesinde görevlendirilen belediye ve idare personelinin yatırım projeleri 

geliştirme yeteneklerinin artırılması, proje uygulama deneyim ve becerilerinin 

geliştirilmesi, Dünya Bankası kredilerini ve genel olarak dış kaynaklı kredileri 

                                                 
∗ 6 Mart 2006 tarih 26100 Sayılı T.C. Resmi Gazete, “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Hazine Müsteşarlığı 
Arasındaki 8   Şubat 2006 Tarihli Garanti Anlaşması (Belediye Hizmetleri Projesi) S. 1 -3,  “Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası ile İller Bankası Arasındaki 8 Şubat 2006 Tarihli Kredi Anlaşması (Belediye Hizmetleri Projesi)”, s. 4 – 62. 
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kullanma usul ve esaslarını öğrenmeleri ve uygulamaları, böylece belediye ve idare 

bünyesinde “proje yaratacak ve uygulayacak” bir “kapasite” oluşturulması da önemli 

amaçlar arasındadır.   

Diğer yandan, belediyelerin altyapı yatırımlarının uluslararası bir kuruluştan 

temin edilen kaynaklarla finanse edilmesinden dolayı belediye ve idarelerin 

bünyelerinde de genel olarak olumlu bazı gelişmeler olması beklenmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; altyapı yatırımlarının finansmanı için belediye ve 

idarelerin uluslararası bir finans kurumundan (İller Bankası aracılığı ile Dünya 

Bankası) kredi kullanmasının idare/belediyelerin örgütlenmesine, İPYB personeli 

üzerine, kişisel deneyimin oluşumuna, kurumsal kapasite artırımına, mali disiplin 

oluşumuna, ve benzer projelerin uygulamasına olan muhtemel etkilerinin 

gerçekleşme biçimi irdelenecektir.  

Yapılan araştırmada kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşları üzerinde proje 

uygulama veya sonlandırma süreci esnasında hiçbir anket uygulaması yapılmadığı 

görülmüştür. Bu anlamda araştırmada kullanılan anket yönteminin kullanılması ve 

aynı anda birden fazla kredi kullanıcısına (11 idare/belediye) uygulanması 

araştırmayı özgün kılan bir özellik taşımaktadır.  

1.3. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası’nın ilişkilerinin tarihçesi 1950’li 

yıllara kadar gitmekle beraber Türkiye Dünya Bankası’ndan yoğun olarak 1980’li 

yıllardan sonra kredi kullanmaya başlamıştır.  Bu çalışmada Türkiye’nin Dünya 

Bankası ile ilişkileri BHP kapsamında değerlendirilmiştir.  

Dünya Bankası ile akdedilen kredi anlaşmalarının hükümleri gereği, 

kullandırılan kredilerin proje amaçlarına uygun olarak harcanmasını temin için 

krediyi kullanan teşkilât bünyesinde, projenin niteliğine göre, “Proje Yönetim 

Birimi,” “Proje Uygulama Birimi” gibi adlarla bir birim oluşturulması 

gerekmektedir. Krediyi kullanan kurum bünyesinde oluşturulan birimler, kredi 

kaynaklarının yalnız projenin uygulanması amacıyla ve özellikle Dünya Bankası 

tarafından kredi anlaşması hükümleriyle uygulanması zorunlu kılınan “satın alma 

usulleri”ne göre düzenlenen  sözleşmeler gereği yapılacak harcamalar için 
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kullanılmasını temin ile görevlendirilmektedir. Dünya Bankası kredilerinin ülke 

ekonomilerine katkıları çeşitli platformlarda eleştirilmektedir. Bu tür görüşlerin 

değerlendirilmesinin gerekliliği ortada olmakla birlikte, bu çalışmanın amacı, Dünya 

Bankası kredilerinin ülke ekonomisine yararı veya zararını değerlendirmek değildir. 

Bu çalışmada, Dünya Bankası kredi anlaşmalarının uygulanması sonucu BHP 

kapsamında idare/belediye bünyesinde “kapasite oluşturma” etkileri 

değerlendirilmiştir.  

Dünya Bankası kredi anlaşmalarıyla krediyi kullanan kurumların Dünya 

Bankası satın alma usullerinin kullanılması kredi anlaşması hükümleri gereği zorunlu 

kılınmaktadır. Son zamanlarda Dünya Bankası kredilerinin ülkelerin ihale mevzuatı 

ile kullanılıp kullanılamayacağı da incelenmekle birlikte BHP kapsamındaki satın 

almalar/ihaleler Dünya Bankası usul ve esaslarına göre yapılmıştır. Doğal olarak 

Dünya Bankası satın alma usul ve esaslarının uygulanabilmesi için, her ne kadar 

Dünya Bankası ihalelerin çeşitli aşamalarında ihalenin gidişatı hakkında gerekli 

kontrolleri yapmakta ve destek sağlamakta ise de Dünya Bankası satın alım usul ve 

esasları konusunda uzman, bilgili ve deneyimli kişilerin PYB’ler bünyesinde yer 

alması gerekmektedir. Dünya Bankası kredi anlaşmalarıyla konulan bu zorunluluğun 

krediyi kullanan kuruluşlara bir maliyet yüklediği gerçektir. Örneğin, Dünya Bankası 

satın alma usullerinde uzman kişilerin kredi kullanan teşkilat içinde bulunmaması 

halinde bu konuda danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir; Dünya Bankası 

ihalenin bazı aşamalarında kendilerinden “uygun görüş” alınmasını zorunlu kılmakta, 

bu uygun görüş, ihalenin hacmine ve niteliğine göre ülke içindeki Dünya Bankası 

temsilcilerinden veya Dünya Bankası merkezinden (Washington) alınmakta, bu da 

gecikmelere neden olmaktadır. İhalenin uzun sürmesi halinde kredi anlaşmasının 

hükümlerine göre ödenmesi gereken taahhüt ücreti, faiz tutarı gibi maliyetler 

yükselmektedir. Buna karşılık, Dünya Bankası ihale esas ve usullerinin, “en uygun 

teklifin” bulunmasını sağladığı iddiaları da vardır. Bu çalışmada Dünya Bankası usul 

ve esaslarının kullanılmasını fayda ve zararları değerlendirmemiş, ancak bu usul ve 

esasların İdare/Belediye üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.  

İller Bankası, BHP’nin yürütücüsü ve Dünya Bankası kaynaklarından 

sağlanan kredi kaynaklarının, belirli usuller çerçevesinde idare/belediyelere 
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kullandırılmasından, kredi servisinin idare/belediyelerden tahsilinden, Dünya 

Bankası’na kredi servisi ödemelerinin yapılmasından sorumlu kuruluş 

konumundadır. İller Bankası, bünyesinde oluşturduğu özellikle PYB vasıtasıyla ve 

Banka’nın diğer birimlerinin (muhasebe, teknik birimler, bilgi işlem birimi gibi) 

desteğiyle idare/belediyelere BHP’nin yürütülmesinde yol gösterici, eğitim sağlayıcı, 

teknik destek veren bir rol üstlenmiştir. Bu çalışmada BHP kapsamında İller 

Bankası’nın BHP kapsamındaki rolü de değerlendirilmiştir.  

Esas olarak bu çalışma BHP kapsamındaki tüm idare/belediyeler ile bu 

idare/belediyeler bünyesinde oluşturulan ve 2006-2009 yılları arasında bulunan 

İPYB personelinin tümünü kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler 

öncelikle ve özellikle BHP projesi ile sınırlıdır.  

1.4. Araştırma Hipotezleri  

Araştırmada belirlenen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir. 

 1. IPYB’de görevlendirilen personelinin uluslararası kredi kullanım 
deneyimi yoktur. 
 
 2. BHP kapsamında oluşturulan İPYB’ler, idare/belediyelerin örgüt yapısına 

ters bir yapı sergileyerek hiyerarjik yapıyı bozmaktadırlar.  

  -   İPYB’ler örgüt şemasında yer almamakla beraber doğrudan üst 

yönetime bağlı olarak çalışmaktadırlar. 

 

 3. BHP’nin kurumsal kapasitenin gelişimine olumlu etkisi vardır. 

   - Proje kapsamında görev alan bireysel/kurumsal danışmanlar proje 

uygulamaları ve kontrolünde Belediye/İdare’ye fayda sağlamaktadır. 

  -  BHP ile Belediye/İdarenin uluslararası ihale ve satınalma usulleri 

deneyimi artmıştır. 

  -  BHP ile Belediye/İdarenin dış kredi kullanımlarında mali deneyimi 

artmıştır. 

  -  BHP, Belediye/İdare’nin sözleşme yönetimi (kontrollük, hakediş 

hazırlama, inceleme vb.) deneyimini arttırmıştır. 
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  -   Proje ile elde edilen kurumsal deneyim Belediye/İdarenin gelecekte 

proje planlama, geliştirme/hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesini artıracaktır. 

  -   Proje’de elde edilen kurumsal deneyim gelecekte Belediye/İdarenin 

kendi kaynaklarıyla yürüteceği projelerin yönetimini kolaylaştıracaktır. 

  -   IPYB’de görevlendirilen personel gelecekteki uluslararası projelerde 

de görevlendirilecektir. 

 
 4. BHP’nin İPYB personelinin kişisel deneyiminin artmasına olumlu etkisi 
vardır. BHP kapsamında; 
 
  - İller Bankası’nın vermiş olduğu eğitimler kişisel bilgi ve deneyimi 

artırmıştır. 

  - Dünya Bankası’nın vermiş olduğu eğitimler kişisel bilgi ve deneyimi 

artırmıştır. 

  - Uluslararası satınalma ve ihale usul ve esasları hakkında bilgi ve 

deneyim artmıştır. 

  - BHP’de edinilen bilgi ve deneyim sözleşme yönetimi ve hakediş 

kontrolü deneyimini artırmıştır. 

  - BHP’de edindiğim bilgi ve deneyim dış kredi kullanma geri ödeme esas 

ve usulleri konusunda deneyimi artırmıştır. 

  - BHP’de çalışan bireysel ve kurumsal danışmanların proje uygulama 

esnasında kullanmış oldukları bilgi birikimi kişisel bilgi ve deneyimi artırmıştır. 

  - BHP’de edinilen bilgi ve deneyim gelecekte benzeri projeleri 

yürütmeye olumlu katkı sağlayacaktır. 
 

 5. BHP’nin İdare/Belediye hizmetlerine ve yerel halk üzerine olumlu katkısı 
vardır.  
 

  - BHP kapsamında, İdare/Belediye’nin yaptığı altyapı yatırımları, 

hizmetten yararlananlara sağladığı hizmetin de kalitesini artırmıştır. 

  - BHP kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımları yerel 

halkın yaşam ve kalite standartlarına olumlu katkısı olmuştur/olacaktır. 

  - BHP kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımların 

çevreye olumlu etkisi olmuştur/olacaktır. 
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  - BHP kapsamında, İdare/Belediye’nin mahalli halka hizmet verme 

kapasitesi artmıştır/artacaktır. 

  - BHP ile sağlanan dış kredi gelecek kuşakların yaşam kalitesini 

artırırken hem şimdiki neslin hem de gelecek nesillerin mali yükünü artırmıştır. 

  - Finansmanı dış kredi ile yapılan altyapı yatırımları, finansmanı öz 

kaynakla yapılan altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede tamamlanmaktadır. 

  - Altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak 

kullandırılması İdare/Belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde bir 

etkendir. 
 

 6. BHP’nin İdare/Belediyelerin mali disiplin oluşumuna olumlu etkisi vardır.  
 
  - BHP kapsamında açılan hesapların idare/belediyelerin mali disiplin 

sağlamasına pozitif etkisi vardır. 

  - BHP kapsamında hazırhanan raporların idare/belediyelerin mali disiplin 

sağlamasına pozitif etkisi vardır. 

  - Kredi/Alt Kredi Anlaşmalarının hükümleri, idare/belediyelerin mali 

disiplin sağlamasına pozitif etki etmektedir.  
 

7. BHP kapsamında Dünya Bankası’nın İdare/Belediyeler verdiği desteği 
yeterlidir. 
 

  - Dünya Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve 

kurumsal deneyimin oluşmasına olumlu katkı sağlamıştır. 

  - BHP’nin dış kredi ile finansmanı İdare/Belediyelerin uluslararası kredi 

kullanma kültürünün artmasında fayda sağlamıştır. 

  - Dünya Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği desteği 

yeterlidir. 

  - Gelecekte altyapı yatırımları finansmanının yine dış kredi ile 

sağlanması uygun olacaktır. 

 

8. BHP kapsamında, İller Bankası’nın İdare/Belediyelere verdiği desteği 
yeterlidir. 
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  - İller Bankasını BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve 

kurumsal deneyimin ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına olumlu katkı 

sağlamıştır. 

  - BHP kredisini İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde olmuştur. 

  - İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği teknik 

desteği yeterlidir. 

  - İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği 

finans/mali desteği yeterlidir. 

  - İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği satınalma 

desteği yeterlidir. 

  - Gelecekte uluslararası kredi kullanılması halinde yine İller Bankası 

vasıtasıyla kullanılması uygun olacaktır. 

 

1.5. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini toplam 11 adet belediye ve 2 adet su ve kanalizasyon 

idaresi bünyesinde oluşturulan İPYB’lerin tümünde görevlendirilen ve istihdam 

edilen 54 adet personeli oluşturmaktadır. Araştırma, evrenin tüm birimlerini 

kapsayacak biçimde bir tamsayım araştırması olarak planlanmış ve oluşturulan 

çerçeve yardımıyla İPYB’lerin tümünde görevlendirilen ve istihdam edilen 

personellere ulaşılması hedeflenmiştir. Her bir İPYB’de istihdam edilen personel 

sayısı farklılık göstermekle İPYB’lerin ortalama 4-5 kişiden oluştuğu düşünülebilir. 

Araştırmanın evrenini oluşturan 54 personel arasından 52 tanesi gönderilen anket 

formlarına ilişkin geri dönüş yapmış ve dolayısıyla cevaplanma oranı % 96 olarak 

elde edilmiştir. 
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2. VERİ TOPLAMA ARACI 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket ve bilgi formu kullanılmıştır. 

Çalışmaya esas anket uygulaması aşağıdaki temel bölümlerden oluşmaktadır:  

 

1. Kimlik Bilgileri. Bu guruptaki sorularla İPYB’de görev alan personelin 

yapısı ortaya konulmuştur.  

2. İPYB Birimi’nin İdare/Belediye Örgütlenmesi Etkileri. Bu guruptaki 

sorularla belediye/idare bünyesinde oluşturulan İPYB’nin yapısı 

incelenmiştir. 

3. BHP’nin Kurumsal Yapıya Etkileri. Bu guruptaki sorularla belediye/idare 

bünyesindeki İPYB’lerin oluşumu incelenmiştir.  

4. BHP’nin Kurumsal Yapıya Etkileri Hakkındaki Görüşler.  Bu guruptaki 

sorularla BHP’nin idare/belediyelerin örgütlenmesine etkileri incelenmiştir. 

5. BHP’nin İPYB Personeli Üzerindeki Etkileri. Bu guruptaki sorularla BHP 

uygulamalarının, uygulayıcı kişiler üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

6. BHP’nin İdare/Belediye Hizmetlerine Etkileri Hakkındaki Görüşler. Bu 

guruptaki sorularla, ankete katılanların BHP uygulamalarının idare/belediye 

hizmetleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.  

7. BHP’nin İdare/Belediyelerin Mali Disiplini Üzerindeki Etkileri 

Konusundaki Görüşler. Bu guruptaki sorularla, ankete katılanların BHP’nin 

uygulanması sonucu idare/belediyelerin mali disiplin üzerindeki etkileri 

incelenmiştir.  

8. BHP’de Dünya Bankası’nın Rolü Hakkındaki Görüşler. Bu guruptaki 

sorularla altyapı yatırımlarının Dünya Bankası kredi anlaşması çerçevesinde 

yapılması sonucu Dünya Bankası’nın rolü değerlendirilmiştir.  

9. BHP’de İller Bankası’nın Rolü Hakkındaki Görüşler. Bu guruptaki 

sorularla, BHP’de İller Bankası’nın rolü değerlendirilmiştir.  
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3. VERİLERİN ANALİZİ 

Uygulama alanındaki gözlemlerin ölçme aracına verdikleri cevapların geri 

dönüşünden sonra bilgisayarda bir veri tabanı oluşturulmuştur. Verilerin 

çözümlenmesinde ise SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket 

programından yararlanılmıştır. 

Araştırma kapsamında derlenen veriler; belirlenen amaçlar doğrultusunda, 

betimleyici istatistiklerden yararlanılarak ve çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak 

çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

 

4. BULGU VE YORUMLAR  

 
57 sorunun yer aldığı anket 9 bölümden oluşmaktadır. Hazırlanan anket Proje 

kapsamında çalışan İPYB personeline (54 kişiye) gönderilmiş, bunlardan 52 kişiden 

yanıt alınmıştır. Katılım oranı 52/54 = %96 ‘dir.  Ankete katılım oranının yüksekliği, 

ankete katılanlardan sağlanan verilerin kütlenin tümüne yaygınlaştırılabileceğini 

göstermektedir.   

 

4.1. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri 
 
Anketin bu bölümünde katılımcıların kimlik bilgilerine yönelik sorular 

sorularak ankete katılan kişilerin kimlik bilgileri, eğitim düzeyleri, 

idare/belediyelerdeki statüleri, BHP’deki görevleri ve deneyimleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 
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Tablo 27. Eğitim Durumu 

 EĞİTİM DURUMU: Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Lise 4 7.7 

  Yüksekokul 7 13.5 

  Lisans 34 65.4 

  Lisans üstü 7 13.4 

  Toplam 52 100.0 

Ankete katılanların %78,8’i lisans (%65,4) ve lisans üstü (%13,4) 

derecelerine sahip olup, %13,5’i yüksekokul %7,7’si (4 kişi) lise mezunudur.  

Tablo 28. İdare/Belediye’de Çalışma Süresi 

 İDARE/BELEDİYE’DE ÇALIŞMA SÜRESİ : Frekans (fi) Yüzde (%) 

 1 Yıldan Az 2 3.8 

  1-5 Yıl 15 28.8 

  6-10 Yıl 11 21.2 

  11-15 Yıl 6 11.5 

  16 Yıldan Fazla 18 34.6 

  Toplam 52 100.0 

Ankete katılanların yalnız %3,8’i idare/belediye’de 1 yıldan az çalışmıştır. 

Katılanların %50’si 1 ilâ 10 yıl, %11,5’i 11 ila 15 yıl ve %34,6’sı 16 yıldan daha 

fazla bir süredir idare/belediyede çalışmaktadır.  

Tablo 29. Meslek ve Görev Unvanları 

İDARE/BELEDİYE’DEKİ STATÜ: Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Sözleşmeli 20 38.5 

  Kadrolu 32 61.5 

  Toplam 52 100.0 

 İDARE/BELEDİYE’DEKİ GÖREV UNVANI: Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Yönetici 28 53.8 

 Teknik Personel 15 28.8 

  İdari/Mali Personel 5 9.6 

  Geçici İşçi 3 5.8 

  İşçi 1 1.9 

  Toplam 52 100.0 

 



 

 

122

Ankete katılanların %38,5’i sözleşmeli, %61,5’i kadroludur. Ankete 

katılanların %53,8’i yönetici pozisyonunda,  %28’i teknik kadrolarda %9,6’sı 

idari/mali pozisyonunda, %5,8’i geçici personel olup 1 kişi işçi kadrosundadır.  

Tablo 30. Ankete Katılanların BHP’ndeki Konumları 

 BHP’DE GÖREV SÜRESİ : Frekans (fi) Yüzde (%) 

 12 Aydan Az 4 7.7

  13-24 Ay 10 19.2

  25-36 Ay 16 30.8

  37 Aydan Fazla 22 42.3

  Toplam 52 100.0

 İPYB’DEKİ GÖREVİ : Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Proje Yöneticisi 13 25.0

  Teknik Personel 27 51.9

  Finans/İdari Personel 10 19.2

  Satınalma Personeli 2 3.8

  Toplam 52 100.0

 DAHA ÖNCE BHP’Kİ GÖREV SÜRESİ Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Hiç görev yapmadım 43 82.7

 12 Aydan Az 0.00 0.00

  13-24 Ay 2 3.8

  25 Aydan Fazla 7 13.5

  Toplam 52 100.0

DAHA ÖNCEKİ PROJEDEKİ GÖREVİ: Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Proje Yöneticisi 3 33.3

  Teknik Personel 5 55.6

  Finans/İdari Personel 1 11.1

 Satınalma Personeli  

  Toplam 9 100.0

Ankete katılanların yalnız %7,7’si (4 kişi) BHP’de bir yıldan daha az bir 

süredir çalışmaktadır. Katılımcıların %19,2’si 13 – 24 aydır, %30,8’i 25-36 aydır ve 

%42,3’ü 37 aydan daha fazla bir süredir BHP’de görev yapmaktadır.  

Katılımcıların %25’i proje yönetiminde görev almaktadır. %51,9’u teknik personel, 

%19,2’si idari/mali personel, %3,8’i satın alma işlerinde görev almıştır.  
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BHP’de görev alan katılımcıların %82,7’si daha önce herhangi bir projede 

çalışmamıştır. Yalnız %3,8’si 13-24 süre ile %13,5’i ise 25 aydan daha fazla bir süre 

ile diğer proje veya projelerde görev almıştır. BHP dışında bir proje deneyimi olan 

personelin anket sorularını kıyaslamalı olarak yanıtlama olasılığı yüksektir.  

Daha önce BHP dışında görev yapan 9 personelden 3’ü (%33,3) diğer 

proje/projelerde proje yöneticisi, 5 personel (%55,6) teknik, 1 personel de idari/mali 

personel olarak görev yapmıştır.  

4.2. İPYB’nin İdare/Belediye Örgütlenmesine Etkileri 
 

Dünya Bankası ile İller Bankası arasında akdedilen kredi anlaşması 

hükümlerine göre İller Bankası bünyesinde bir PYB’i oluşturulmuştur. İller Bankası 

ile idare/belediye arasında akdedilen kredi anlaşması hükümlerine göre 

idare/belediye bünyesinde bir İPYB’nin kurulması hükme bağlanmıştır.  

Her bir projenin başında bir “yönetici”, proje faaliyetlerinin planlama, 

eşgüdüm ve kontrolünden sorumlu bir kişi bulunmaktadır. Projede görevlendirilen 

diğer kişiler proje yöneticisine/sorumlusuna bağlı olarak çalışmaktadırlar. Genel 

olarak Dünya Bankası projelerinde, “proje müdürü”, “proje yetkilisi”, “proje 

sorumlusu” gibi unvanlar altında bir Proje Yönetim Birimi/Proje Koordinasyon 

Birimi (PYB/PKB) sorumlusu bulunmaktadır. Krediden tahsilâtlar (Dünya Bankası 

kredisinden para çekilmesi) ve bu tahsilâtlardan ödemelerin yapılması, proje ve 

muhasebe kayıtlarının tutulması, Dünya Bankası’nın ve proje yönetiminin talep ettiği 

raporların hazırlanması gibi konularla görevli bir “proje finans/muhasebe yöneticisi” 

istihdam edilmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası satın alma usul ve esaslarının 

uygulanmasını sağlayan bir “satın alma birimi” ya da personeli istihdam 

edilmektedir.  

Satın alma işlerinden sorumlu kişiler genellikle Dünya Bankası satın alma 

usulleri konusunda deneyimli danışmanlardan oluşmaktadır. Projenin niteliğine göre 

de proje ekibinde bir “teknik hizmetler” ekibi bulunmaktadır. Örneğin konusu alt 

yapı yatırımları olan projelerde inşaat mühendisleri teknik ekipte 

görevlendirilmektedir. Bunların yanı sıra personel ve idari işlerden sorumlu kişiler de 

proje ekibinde yer almaktadır.  
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Tablo 31. İPYB’nin İdare/Belediye Örgütlenmesine Etkisi 

 (IPYB)’NİN BAĞLI OLDUĞU BİRİM : Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Belediye Bşk./Genel Md. 18 35,6 

  Belediye Bşk.Yrd./Genel Md.Yrd. 11 22.9 

  Daire Bşk./Daire Bşk.Yrd. 2 4.2 

  Müdürlük/Birim 14 29.2 

  Diğer 3 6.3 

  Toplam 48 100.0 

 IPYB’NİN ÜST YÖNETİME BAĞLANMASI GEREKLİ Mİ? Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Hayır 10 19.2 

  Evet 42 80.8 

  Toplam 52 100.0 

IPYB’NİN ÜST YÖNETİME BAĞLANMA GEREKLİLİĞİNİN NEDENİ Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Bürokrasiyi azaltır. 6 14.3 

  Proje kapsamındaki iş ve işlemlerde hız kazandırır. 16 38.1 

  Proje kapsamında çıkacak sorunlarda üst yönetimin müdahalesi daha 

etkili olur. 
13 31.0 

  İş ve işlemlerde disiplini artırır. 3 7.1 

 Proje kapsamındaki iş ve işlemlerde dış baskıyı azaltır. 0.00 0.00 

  Proje kapsamında çalışan IPYB personelinin daha bağımsız çalışmasını 

sağlar 
4 9.5 

 Diğer 0.00 0.00 

  Toplam 42 100.0 

IPYB’NİN ÜST YÖNETİME BAĞLANMAMASI GEREKLİLİĞİNİN 

NEDENİ Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Üst yönetimle çalışmak IPYB personeli üzerindeki stresi/baskıyı artırır. 2 18.2 

 Bu tür bir yapılanma İdare/Belediyenin hiyerarjik yapısına uygun 

değildir. 
0.00 0.00 

  Bürokrasiyi artırır. 2 18.2 

  Üst Yönetimin yoğunluğu proje kapsamındaki işlerin hızını olumsuz 

etkiler. 
5 45.5 

 Proje ile ilgili acil sorunlar yada kararlarda üst yönetime ulaşmak daha 

zordur. 
0.00 0.00 

  Proje uygulaması sırasında yaşanan her sorunun üst yönetime 

aktarılması zordur. 
2 18.2 

 Diğer 0.00 0.00 

  Toplam 11 100.0 
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İPYB’nin Örgüt Şemasındaki Yeri Ne Olmalıdır 

İdare/belediye bünyesinde oluşturulan İPYB’nin İdare/Belediye organizasyon 

şemasının neresinde yer alması, hangi birime bağlı olması gerektiği konusunda 

sorulan sorulara 48 katılımcı yanıt vermiştir, bu da ankete katılanların %92’sini 

oluşturmaktadır.  

İPYB’lerin mevcut organizasyondaki yeri sorulduğunda katılımcıların;  

%58,7’si (29 kişi) İPYB’nin Belediye Bşk.-Bşk.Yrd/Genel Md.-Gn.Md.Yrd.’na bağlı 

olarak faaliyet gösterdiğini söylemişlerdir. Ankete yanıt veren 52 kişinin %80,8’si 

(42 kişi) İPYB’nin üst yönetime bağlı olmasını gerekli görmekte iken, %19,2’si 

gerekli görmemektedir.  

Yalnız %4,2’si İPYB’nin bir daire başkanlığına veya yardımcısına bağlı 

olmasını, %6,3’ü ise yukarıda belirtilenlerin dışında diğer bir şekilde organizasyonda 

yer almaları gerektiğini belirtmişlerdir.  

İPYB’nin neden üst yönetime (burada “üst yönetim”, belediyelerde Belediye 

Başkanı/Başkan Yardımcısı, idarelerde Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı 

olarak anlaşılmaktadır) bağlı olması gerektiği konusunda 42 kişi yanıt vermiştir ki bu 

sayı İPYB’nin üst yönetime bağlı olmasını gerekli gören kişi sayısı ile aynıdır. Bu 

guruptaki kişiler, İPYB’nin üst yönetime bağlı olması halinde “bürokrasinin” 

azalacağını (%14,3), proje kapsamındaki iş ve işlemlerin “hızlı” olacağını (%38,1), 

proje uygulamaları sırasında ortaya çıkacak sorunlarda üst yönetimin müdahalesinin 

daha “etkili” olacağını (%31), iş ve işlemlerde “disiplini” artıracağını (%7,1) ve 

İPYB personelinin daha “bağımsız” çalışmasını sağlayacağını (%9,5) belirtmişlerdir.  

İPYB’nin üst yönetime bağlı olmasını gerekli görmeyen kişi sayısı 10 

olmasına rağmen “İPYB’nin neden üst yönetime bağlı olmaması gerektiği” 

konusundaki yanıt sayısı 11’dir. Anlaşılan 1 kişi, her iki konudaki yani İPYB’nin üst 

yönetime bağlı olması ve olmaması gerektiği konularındaki görüşlerini de 

belirtmiştir. Bu soruya yanıt veren 11 kişiden %18,2’si üst yönetimle çalışmanın 

personel üzerindeki “stresi/baskıyı” artıracağını, %18,2’si bürokrasiyi artıracağını, 

%45,5’i üst yönetimin diğer işlerden dolayı projeye daha az zaman ayıracağını ve 
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işlerin bu nedenle yavaşlayacağını, %18,2’si proje yönetimindeki her sorunun üst 

yönetime aktarılmasının sorunlu olacağını belirtmişlerdir.  

Değerlendirme ve Yorum: 

Bu bölümdeki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde idare/belediyelerin 

organizasyon şemalarında bulunmayan İPYB’lerin büyük bir kısmının (%67.7) üst 

yönetime bağlı olarak çalıştıkları görülmektedir. Aslında bu durum 

idare/belediyelerin örgütlenmesine ters bir yapı oluşturmaktadır Şöyle ki; bu 

birimlerin normal kamu hiyerarjisinde bir şube müdürlüğüne bağlı olmaları 

gerekmektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi, projeye ait iş ve işlemlerin hızlı 

bir şekilde gerçekleşmesi ve uygulamada çıkabilecek sorunların müdahalesinde üst 

yönetimin etkinliği göz önüne alındığında İPYB’lerin üst yönetimlere bağlı olarak 

çalışmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar bu durum İPYB personeli 

üzerinde üst makamla çalışmaktan dolayı oluşan stresi artırmakta ise de, projelerin 

etkin ve zamanında bitirilmesinde olumlu etki yarattığı düşünülebilir. 

İPYB’nin idare/belediye organizasyonundaki yerinin “üst yönetime” bağlı 

olması gerektiğini belirtilenlerin sayısı (42 kişi, %80,8) daha fazladır. Elbette, anket 

sorularında verilen seçenekler gözönüne alındığında İPYB’nin “üst yönetimle” 

doğrudan çalışmasının rahatlık sağlayacağı görülmektedir. Yalnız her iki guruptaki 

katılımcılardan birinci guruptakiler “bürokrasiyi azaltır” derken, diğer guruptakiler 

“bürokrasiyi artırır” görüşündedirler. Burada “bürokrasi”den ne anlaşıldığının 

belirlenmesi önem kazanmaktadır. 

Sözlük anlamı ile bürokrasi "Devlet işlerinin yürütülmesinde yazışmalara  

gereğinden çok önem verme, kırtasiyecilik"  olarak tanımlanmaktadır. Bazı  

yazarlar bu tanıma yazışmalarda yavaşlatmayı ve bekletmeyi de dahil  

etmektedirler. http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/orgut/burokrasi.html 

20. Yüzyılın başlarında ünlü Alman sosyolog ve bilim adamı Max Weber  

tarafından ortaya konan ve klasik yönetim kuramının bir ayağını oluşturan  

"Bürokrasi Modeli" ise bahsedilen bürokrasi kavramından farklıdır. Weber'in  

ortaya koyduğu bir örgüt yapısı olarak bürokratik modelde görevler  
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hiyerarjik bir sistem oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. " Hiyerarşinin her  

kademesinde yetki ve görevler önceden belirlenmiş kanun,kaide ve idari  

kurallarla biçimsel olarak belirlenmiştir. İşler bölümlere ayrılarak,  

uzmanlaşmış kişiler tarafından, belirli kural ve standartlara uygun olarak;  

kişisel olmayan , formel bir şekilde yürütülür. İşlemler ve iletişim yazılı  

olarak yapılmakta, işgörenler emirlere yasal yetkiye dayandığı için  

uymaktadırlar." http://www.ozyazilim.com/ozgur/marmara/orgut/burokrasi.html 

Bürokrasinin Weber tarafından ortaya konulan bu anlamının yanısıra 

Ülkemizde ve diğer ülkelerde “bürokrasi”, terimi herhangi bir görevin yerine 

getirilmesi veya bir işin yapılması sırasındaki/sürecindeki iş ve işlem sayısının 

fazlalılığı, süreçteki iş ve işlemleri yapan örgüt birimlerinin “çok aşamalı” olması ve 

fazla görülmesi, işlem yapan birimlerin tümünün ve bazı iş ve işlemlerin gereksizliği 

ve zaman alması anlamında kullanılmaktadır. Bürokrasi terimine bu açıdan 

bakıldığında doğrudan üst yönetimle çalışmanın “bürokrasiyi” azaltacağı 

beklenmelidir.   

Üst yönetimin, idare/belediyenin proje dışındaki işlerinden projeye 

ayırabileceği zaman miktarı önemlidir. Bir projenin başlangıç ve bitiş süreleri ile bu 

zaman aralığındaki her bir faaliyetin başlangıç ve bitiş zamanları ile süreleri önceden 

belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle zaman yetersizliğinden dolayı proje 

faaliyetlerinin geciktirilmesinin önemli maliyetleri olacaktır. Bu açıdan bakıldığında 

üst yönetimin projeye gereken zamanı ve zamanında ayırmaması halinde “proje 

kapsamındaki işlerin hızı olumsuz etkilenebilir ki bu husus İPYB’nin üst yönetime 

bağlanmamasını gerekli görenlerin çoğunluğunun (%45,5) fikridir. Ancak proje 

yönetimini doğrudan kendisine bağlama kararını veren üst yönetimin gereken 

düzenlemeyi yapmasıyla bu sorun çözülebilir.  

İPYB’nin üst yönetime bağlı olmasını gerekli görenlerin %38,1’i “proje 

kapsamındaki iş ve işlemlerin hızlı” olacağını belirtmektedir. Gerçekten proje 

faaliyetleri idare/belediyeye ana sözleşme ya da genel kurul kararıyla veya mevzuatla 

verilen “olağan” iş ve işlemlerden farklılık arz edebilir. Bu farklılık iş veya işlemin 

niteliğinden kaynaklanabileceği gibi karar verilme süresinin sınırlı olmasından da 
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kaynaklanabilir. Belediye mevzuatında hangi örgüt biriminin hangi kararları nasıl 

alacağı belirlenmiştir. Bu karar silsilesi bütçe gibi konularda en alt seviyedeki örgüt 

biriminden Belediye Meclisine ve hatta İçişleri Bakanlığı’na kadar uzanabilmektedir. 

Faaliyetleri belirli takvime bağlanmış olan projelerde karar süresinin azaltılması için 

projenin başlangıcından önce, karar vermeyi hızlandıracak gerekli “yetki 

göçerimlerinin” yapılması önem kazanmaktadır. Belediyelerde gerekli 

yetkilendirmenin yapılabileceği en uygun makam Belediye Başkanı ve/veya 

yardımcılarından biri olacaktır. Böylece, “acil sorunlar ya da kararlarda üst yönetime 

ulaşma” sorunu bir ölçüde çözülmüş olacaktır. Çünkü sorun doğrudan üst yönetime 

gelecektir. Gerçekten de İPYB’lerin üst yönetime bağlanması proje kapsamındaki 

işlerin “hızlanmasını” sağlayabilir. 

4.3. Belediye Hizmetleri Projesi (BHP)’nin Kurumsal Yapıya Etkisi 

Anketin bu guruptaki soruları BHP’nin kurumsal yapıya olan etkileri 

saptanmaya çalışılmış ve bu kapsamındaki 11 belediye ile 2 idareye sorulan sorularla 

bu etki ölçülmeye çalışılmıştır.  

Tablo 32. İPYB’lerin Kurumsal Yapısı 
 

 İdare/Belediye’de BHP kapsamında (IPYB) kurulmuş mudur? 
Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Evet 13 100.0 
 Hayır 0.00 0.00 
Toplam 13 100.0 
IPYB Bünyesinde Teknik, Satınalma ve Mali Birimlerin Varlığı : 
 Frekans (fi) Yüzde (%) 

 Hayır 6 46.2 
  Evet 7 53.8 
Total 13 100.0 
IPYB’de Çalışan Personel Sayısı: 
 Frekans (fi) Yüzde (%) 

 1-3 Kişi 3 23.1 
  4-6 Kişi 7 53.8 
  7-9 Kişi 1 7.7 
  10 Kişi ve Üstü 2 15.4 
Toplam 13 100.0 
IPYB’de Görevlendirilen Personelinin Uluslararası Kredi Kullanım Deneyimi : Frekans (fi) Yüzde (%) 
 Hayır 10 76.9 
  Evet 3 23.1 
Toplam 13 100.0 
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İdare/Belediyede İPYB Kurulmuş mudur? 

Anketin bu guruptaki sorularına verilen cevaplara bakıldığında proje 

kapsamındaki bütün idare/belediyelerde İPYB’nin kurulduğuna  (%100) dair “evet” 

yanıtı alınmıştır. İPYB’nin kurulması her ne kadar kredi anlaşması hükümlerinin 

getirdiği bir zorunluluk ise de, proje faaliyetlerinin idare/belediye bünyesinde gereği 

gibi yürütülmesi için bir gerekliliktir. Proje faaliyetlerinin her birinin 

idare/belediyenin mevcut birimleri eliyle yürütülmesi proje faaliyetlerinde 

gecikmeye ve yanlış uygulamalara yol açabilecektir.  

İdare/Belediye’de Teknik, Satınalma, Mali Birimler Var mıdır? 

Ankete katılan 13 idare/belediyenin yalnız 7’si (%53,8) “İPYB bünyesinde 

teknik, satınalma ve mali birimlerin var olduğunu” belirtmiştir. Alınan yanıtlardan 

İPYB bünyesinde her üç fonksiyonun ‘(teknik, satınalma, mali) tümünün mü İPYB 

bünyesinde yer alıp almadığı, yalnız bir veya ikisinin mi mevcut olup olmadığı 

anlaşılmamaktadır. Bununla birlikte BHP kapsamındaki idare/belediyelerden 6’sının 

(%46,2) İPYB bünyesinde her üç fonksiyon için bir birim oluşturmadığı 

anlaşılmaktadır. Proje kapsamında yapılan saha ziyaretleri ve İPYB personeli ile 

yapılan ikili görüşmelerde bunun nedeni sorulduğunda, BHP kapsamındaki 

idare/belediyelerin bu fonksiyonları kendi bünyelerindeki birimler ve/veya personel 

ile yürütmekte oldukları öğrenilmiştir. Örneğin, İPYB bünyesinde ayrı bir “mali 

birim” oluşturulmamakta, proje kayıtları idare/belediyenin tâbi oldukları mevzuata 

göre (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna 

dayanılarak çıkarılan mevzuat) kullanmakta oldukları muhasebe sistemi içerisinde 

tutulmaktadır. Bu nedenle İPYB bünyesinde ayrı bir “mali birim” 

oluşturulmamaktadır.  

Teknik hizmetler, ya idare/belediyelerin mevcut teknik personeli ile 

yürütülmekte ya da mevcut teknik personel İPYB’de tam veya yarı-zamanlı olarak 

görevlendirilmektedir. İdare/belediyelerin kontrollük teşkilatı teknik hizmetlerde 

görev yapabilmektedirler.  

Dünya Bankası satın alma usulleri gereğince, inşaat projelerinin, ihale 

konusuyla ilgili idari ve teknik şartnamelerin ihale çıkılmadan önce hazırlanması 
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gerekmektedir. Satın alma konularında İller Bankası PYB ile Dünya Bankası gerekli 

desteği vermektedir. Ayrıca idare/belediyeler ihale yoluyla düzenlenen sözleşmelerle 

“bağımsız danışman” firmaları istihdam etmektedirler. Bu danışman firmalar da satın 

alma konularında idare/belediyelere gerekli desteği vermektedir. Örneğin danışman 

firmalar projeleri hazırlamakta, ihale belgelerini (teknik ve idari şartnameleri) 

hazırlamakta, bunlar önce idare/belediye tarafından incelenerek onaylandıktan sonra 

İller Bankası’na onay için gönderilmektedir. İhalenin büyüklüğüne göre ihale 

belgeleri Dünya Bankası’nın Ankara’daki ofisi veya Washington’daki ilgili 

birimlerce de onaylanmaktadır. Gerekli danışmanlık desteği alındıktan sonra 

idare/belediyelere düşen iş, bu belgelerin “uygunluğunun” onaylanmasıdır ve bu da 

idare/belediyelerin mevcut birim ve/veya personeli ile yürütülebilir.  

Teknik birim ve/veya personel, projenin hemen hemen her safhasında görev 

almaktadırlar. İhale belgelerinin teknik şartnamesinin hazırlanması, projelerin 

hazırlanması ve onayı, ihale tekliflerinin değerlendirilmesi, ihale sözleşmesinin 

yürütülmesi esnasında müteahhit tarafından yapılan işlerin kontrollüğü, hakedişlerin 

kontrolü gibi konular teknik faaliyetler çerçevesinde yer almaktadır. 

İdare/Belediyeler teknik konularda hizmet almak için yine Dünya Bankası satın alma 

usullerine göre çıkılan bir ihale sonucu bir “danışman” firma/kişi tutmaktadırlar. Bu 

danışman firmaların teklif verebilmeleri için belirli koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Bu koşulları karşılayan danışman firmalar projenin teknik 

hizmetlerini verebilecek kapasiteye sahip olmalıdırlar. Büyük proje yürüten 

idare/belediyeler (ASKİ, MESKİ gibi), danışman firmaya ilave olarak İPYB 

bünyesinde ayrı bir teknik ekip oluşturmuşlardır. Göreli olarak “küçük” proje 

yürüten belediyeler yalnız danışman firma ile yetinmekte, İller Bankası desteği de 

almaktadırlar. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle idare/belediyelerin tümünde her üç fonksiyonu 

da kapsayan birim oluşturulmamaktadır.  
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   İPYB’nde Çalışan Personel Sayısı 

Ankete katılan Proje Yöneticilerine İPYB’de görevlendirilen personel sayısı 

sorulmuştur. Ankete yanıt veren 13 kişinin %23.1’i personel sayısının 1 ila 3 kişi, 

%53.8’i 4 ila 6 kişi, %7.7’si 7 ila 9 kişi ve %15.4’ü ise 10 kişi ve üstünden 

oluştuğunu söylemişlerdir.  

Ankete katılan Proje Yöneticilerine İPYB’de görevlendirilen personelin daha 

önce uluslararası kredi kullanım deneyinin olup olmadığı sorulmuştur. Ankete 

verilen yanıtlarda %76.9’u (10 kişi) bu soruya “HAYIR” cevabını verirken, %23.1’i 

(3 kişi) bu soruya “EVET” cevabını vermiştir. Buradan İPYB’de görev alan 

personelin büyük bir kısmının daha önce uluslararası kredi kullanım deneyimi 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Değerlendirme ve Yorum : 

Anketin bu bölümde İPYB’de çalışan personelin büyük bir bölümünün 

(%76.9) daha önce uluslararası kredi kullanım deneyiminin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar bu tür projelerde projenin yerinde ve amacına uygun olarak zamanında 

bitirilmesi amacıyla deneyimli personel çalıştırılması istense de, uygulamada projede 

deneyimsiz personelin çalıştığı görülmektedir.  

İPYB’lerde görevlendirilen personel, proje bitiminde başka görevlere 

atanmakta yada proje öncesi görevine dönmektedir. Uygulamada bazen yeni bir dış 

kredi kullanımında, siyasi yada idari yönetim değişikliği olmuşsa projede 

görevlendirilecek personel seçiminde yine idari yada siyasi nedenlerle deneyimli 

personel yerine tecrübesi az yada yeterli kriterlere haiz olmayan ancak siyasi yönden 

yönetime yakın olan kişilerin bu projelerde görevlendirilebilmektedir. Bu durum 

proje uygulama esnasında tecrübesizlikten kaynaklanan hataların artmasına, önemli 

hataların yapılmasına, projenin kayıtlarının olması gereken usul ve esaslara göre 

tutulmamasına, projenin zamanında bitirilmemesi vb.. sonuçlara neden 

olabilmektedir.  

BHP’nin idare/belediye personelinin deneyim kazanmasına, bir sonraki 

projelerde daha etkin çalışmasına ve kurum kültürün oluşmasına olumlu etki 

yapacağı düşünülmektedir. 
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4.4. Belediye Hizmetleri Projesinin Kurumsal Kapasiteye Etkisi : 
 

Tablo 33. BHP’nin Kurumsal Kapasiteye Etkisi Hakkındaki Görüşler 
 

 
 

 

Hiç 
Katılmıyorum 

1 

Katılmıyor
um 
2 

Kısmen 
Katılıyorum 

3 
Katılıyorum 

4 

Tamamen 
Katılıyorum 

5 

 
İfadeler 

f % f % f % f % f % 
 

A.O. 
 

S.S. 
Proje’de çalışan kurumsal 
danışman; danışmanlık 
hizmetleri, proje 
uygulamaları ve 
kontrolünde 
Belediye/İdare’ye fayda 
sağlamaktadır. 

0 0.0 2 15.4 4 30.8 6 46.2 1 7.7 3.46 0.877 

Proje kapsamında görev 
alan bireysel danışman; 
bireysel danışmanlık 
proje uygulamaları ve 
kontrolünde 
Belediye/İdare’ye fayda 
sağlamaktadır. 

1 10,0 0 0.0 3 30,0 1 10,0 2 20,0 2.40 2.011 

BHP ile 
Belediye/İdarenin 
uluslararası ihale ve 
satınalma usulleri 
deneyimi artmıştır. 

0 0,00 0 0,00 1 7,7 3 23,1 9 69,2 4,62 0,650 

BHP ile 
Belediye/İdarenin dış 
kredi kullanımlarında 
mali deneyimi artmıştır. 

0 0,00 0 0,00 2 15,4 3 23,1 8 61,5 4,46 0,776 

BHP, Belediye/İdare’nin 
sözleşme yönetimi 
(kontrollük, hakediş 
hazırlama, inceleme vb.) 
deneyimini arttırmıştır. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 61,5 5 38,5 4,38 0,506 

Proje ile elde edilen 
kurumsal deneyim 
Belediye/İdarenin 
gelecekte proje planlama, 
geliştirme/hazırlama ve 
gerçekleştirme 
kapasitesini artıracaktır. 

0 0,00 0 0,00 1 7,7 5 38,5 7 53,8 4,46 0,660 

Proje’de elde edilen 
kurumsal deneyim 
gelecekte 
Belediye/İdarenin kendi 
kaynaklarıyla yürüteceği 
projelerin yönetimini 
kolaylaştıracaktır. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 53,8 6 46,2 4,46 0,519 

IPYB’de görevlendirilen 
personel gelecekteki 
uluslararası projelerde 
görevlendirilmelidir. 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 30,8 9 69,2 4,69 0,480 
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Ankete katılan Proje Yöneticilerine, projede çalışan kurumsal danışmanların 

proje uygulama ve kontrolünde idare/belediye fayda sağlayıp sağlamadıkları 

sorulmuştur. Katılımcıların %53.9’u tamamen katıldıkları veya katıldıkları cevabını 

verirken, katılımcıların %15.4’ü katılmadıklarını, %30.8’i kısmen katıldıklarını 

söylemişlerdir. Projede çalışan kurumsal danışmanların proje uygulama ve 

kontrollüğü sırasında kullanmış oldukları deneyimin İPYB çalışanlarının kişisel 

deneyimin gelişmesine sağladığı katkının yanı sıra, proje uygulama esnasında iş ve 

işlemlerin prosedürlere uygunluğunun sağlanması ve yabancı dil bilmeyen personelin 

yapamayacağı yazışmaların, raporların hazırlanması ve tercümelerin yapılması gibi 

bir çok konuda idare/belediyelere destek sağladığı idare/belediyelerle yapılan telefon 

görüşmeleri ve zaman zaman yapılan saha ziyaretlerinde görülmüştür. 

 Ankete katılan Proje Yöneticilerine bu kez Projede çalışan bireysel 

danışmanların, bireysel danışmanlık, proje uygulamaları ve kontrolünde 

idare/belediyeye katkı sağlayıp sağlamadıkları sorulmuştur. Belediye Hizmetleri 

Projesi kapsamında bulunan 11 idare/belediye’den sadece 2’sinde bireysel danışman 

çalışmaktadır. (Elbistan ve Ilıca Belediyeleri) Ancak proje kapsamında bireysel 

danışmanı olmamasına rağmen 7 proje yöneticisi bu soruyu cevaplamışlardır. 

Gönderilen anketlerde isim yada belediye ismi özellikle yazılmadığı için, bireysel 

danışmanı olan 2 belediyenin bu soruya ne cevap verdiği gelen cevaplardan 

anlaşılamamaktadır. Ancak verilen cevapların yüzdelerine bakıldığında %40’ının bu 

soruya “Hiç Katılmıyorum/Katılmıyorum” cevabını verdikleri, %30’unun “Kısmen 

Katılıyorum” ve %30’ununda Tamamen Katılıyorum/Katılıyorum cevabını verdikleri 

görülmektedir. Aslında idare/belediyelerde çalışan bireysel danışmanların kurumsal 

danışmanlar kadar veri/bilgi paylaşımına açık olmadıkları gidilen saha ziyaretlerinde 

İPYB personeli tarafından da dile getirilmektedir. Bireysel danışmanlarla yapılan 

ikili görüşmelerde bunun bir nedeninin bireysel danışmanların sözleşme sürelerinin 

proje ile başlayıp kısa dönemler halinde sözleşme yenilenmesi ile devam ediyor 

olmasının getirdiği iş riskinin yarattığı psikoloji olduğu görülmüştür. Çünkü bireysel 

danışmanların proje kapsamında yapmış oldukları işin İPYB personeli tarafından 

yapılabiliyor olması sonuçta onların şu anki mevcut pozisyonlarının ve aldıkları 

ücretlerin sorgulanmasına neden olacaktır. Başka bir ifadeyle, proje kapsamında 
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çalışan bireysel danışmanların aldıkları yüksek ücretlerin, aynı veya benzer işi yapan 

İPYB personeli tarafından farklı değerlendirilerek bu kişilere karşı olumsuz bir ön 

yargının oluşmasına neden olabilmektedir. Yapılan saha ziyaretlerinde bu konu 

zaman zaman İPYB personeli tarafından dolaylı veya direkt olarak gündeme 

getirilmiş ve uygulamada aynı işin yapılmasına rağmen İPYB personeli ile bireysel 

danışmanların almış oldukları ücret farklılıklarının giderilmesi talep edilmiştir. Bu 

yüzden ankete verilen cevaplarda bireysel danışmanlardan memnun olunsa bile 

katılımcının bireysel danışmanla olan ikili ilişkisi veya ücret farklılıklarının neden 

olduğu psikolojinin verilen cevabı olumlu veya olumsuz etkileyebileceği 

düşünülmektedir.  

Ankete katılan proje yöneticilerine BHP’nin idare/belediyenin uluslararası 

ihale ve satınalma usulleri deneyimine katkısı sorulmuştur. Katılımcıların %69.2 gibi 

büyük bir oranı bu soruya “Tamamen Katılıyorum” derken, %23.1’i “Katılıyorum” 

ve %7.7’si “Kısmen Katılıyorum” cevabını vermiştir. Burada önemli bir nokta 

katılımcılardan hiçbiri bu soruya “Katılmıyorum” veya “Hiç Katılmıyorum” cevabını 

vermemesidir. Bu sonuç katılımcıların hemen hepsinin BHP’nin idare/belediyenin 

uluslararası ihale ve satınalma usulleri deneyimine katkısının olduğunu 

göstermektedir.  

Benzer bir soru da bu kez BHP’nin idare/belediyelerin mali deneyimine 

etkisinin olup olmadığı şeklinde sorulmuştur. Katılımcılar bu soruya da %61.5 gibi 

büyük bir oranda “Tamamen Katılıyorum” yanıtını verirken, %23.1’i “Katılıyorum” 

yanıtını vermiş ve %15.4’ü ise “Kısmen Katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu soruda 

da katılımcılardan hiç birisinin “Katılmıyorum” yada “Hiç Katılmıyorum”  yanıtı 

vermemesi BHP’nin idare-belediyelerin mali deneyimine katkı sağladığını 

göstermektedir.   

Her ne kadar idare/belediyelerin hepsinde muhasebe birimleri olsa da, dış 

kredi kullanımlarının Hazine’nin bu konuyla ilgili çıkarmış olduğu yönetmeliklere ve 

tebliğlere uygun olarak proje işlemlerinin kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesi 

konusunda deneyimsiz olan İPYB personeline proje kapsamında İller Bankası veya 

Dünya Bankası tarafından verilen mali eğitimlerin onların kişisel deneyimlerini 

geliştirirken, idare/belediyelerinde kurumsal kapasitesini güçlendirdiği anket 

sonuçlarından görülmektedir.  
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Katılımcılara BHP’nin idare/belediyelerin sözleşme yönetimi deneyimine 

etkisi sorulmuştur. Verilen yanıtlarda %61.5’i gibi büyük bir çoğunluk bu soruya 

“Katılıyorum” derken, %38.5’i “Tamamen Katılıyorum” diyerek cevap vermişlerdir. 

Katılımcılardan hiç birisinin bu soruya olumsuz görüş bildirmemiş olması BHP 

kapsamına verilen eğitimlerin ve desteğin, idare/belediyelerin sözleşme yönetimi 

deneyimine olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir.  

 

 Katılımcılara sorulan diğer bir soruda da BHP’nin idare/belediyelerin 

gelecekte proje planlama, geliştirme/hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesine etkisi 

sorulmuş, katılımcıların %53.8’i bu soruya “Tamamen Katılıyorum” yanıtını 

verirken, %38.5’i “Katılıyorum” ve %7.7’si “Kısmen Katılıyorum” yanıtını 

vermişlerdir. Tabloda da görüldüğü üzere katılımcılardan hiçbirisi bu soruya 

olumsuz görüş vermemişlerdir. Gerçekten de projede edinilen bilgi ve deneyim 

idare/belediyelerin bundan sonraki projelerin planlanması, hazırlanması ve 

gerçekleştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 BHP’nin idare/belediyelerin gelecekte kendi kaynaklarıyla yürüteceği 

projelerin yönetimine etkisi sorulduğunda katılımcıların %53.8’i “Katılıyorum” 

derken, %46.2’si “Tamamen Katılıyorum” yanıtını vermişlerdir. Tabloda da 

görüldüğü üzere katılımcılarından hiçbirisi bu soruya olumsuz görüş bildirmemiştir.  

 

İPYB personelinin gelecekteki uluslararası projelerde de görevlendirilmeli mi 

sorusuna katılımcıların %30.8’i “Katılıyorum” derken, %69.2 gibi büyük bir 

çoğunluğu “Tamamen Katılıyorum” diyerek gelecek projelerde de görev almaya 

istekli olduklarını vurgulamışlardır.  
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Değerlendirme ve Yorum: 

 

Bu bölümde verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, proje kapsamında çalışan 

kurumsal yada bireysel danışmanların idare/belediyelere proje uygulamaları ve 

kontrolünde fayda sağladığı görülmektedir.  

 

BHP’nin idare/belediyelerin ihale ve satınalma usulleri deneyimini artırdığı, 

mali deneyimin edinmesine olumlu katkı sağladığı ve sözleşme yönetimi deneyimini 

artırdığı görülmektedir. 

 

Yine anket sorusuna verilen cevaplarla İPYB personelinin Proje ile elde 

edilen kurumsal deneyimin idare/belediyelerin gelecekte proje hazırlama ve 

gerçekleştirme kapasitesini artırmada olumlu etki yapacağını düşünmektedirler. 

 

Ancak şu da bir gerçektir ki idare/belediyelerin siyasi kurumlar olmasından 

ötürü, siyasi değişliklerde İPYB personelinin değiştirildiği, yerlerine proje yönetimi, 

uygulaması ve benzer proje deneyimi olmayan personelin getirildiği zaman zaman 

görülmektedir. Bu durum projede bazen aksamalara ve projenin zamanında 

bitirilmemesinin nedenlerinden biri olmaya başlamıştır.  

 

İPYB’de görevlendirilen personel gelecekteki uluslararası projelerde 

görevlendirilmek istemektedirler. İPYB’lerde çalışan deneyimli personelin proje 

bittikten sonra yeni benzer projelerde görevlendirilmesi, bu kişilerin tecrübelerinden 

yararlanılması gerekir. BHP personeli artık dış kredi kullanım prosedürleri, şartları, 

uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmuşlardır. Bunun ise ikinci bir 

projede birinci projede tecrübesizlikten kaynaklanan zaman kaybını en aza indireceği 

beklenebilir. En azından artık yeni proje finansmanı Dünya Bankasından sağlanmasa 

bile başka bir uluslararası dış finansman kuruluşunun uygulayacağı prosedürlerinin 

benzerliği onlara yeni krediyi uygulamada kolaylık sağlayacak, aynı zamanda yeni 

kredilerin koşullarını, imkânlarını, uygulamalarını kıyaslama olanağı da verecektir.   
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4.5. BHP’nin İPYB Personeli Üzerindeki Etkileri 
 

Tablo 34. BHP’nin Kişisel Deneyime Etkisi Hakkındaki Görüşler 
 

 
Bu guruptaki sorularda BHP’nin İPYB personeli üzerine olan olumlu veya 

olumsuz etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. İPYB personeline bu amaca yönelik 

sorular sorulmuş olup, verilen cevapların nedenleri de saptanmaya çalışılmıştır.  

İller Bankası Projenin başlangıcından bu yana belli aralıklarla İPYB’lerde 

görevlendirilen personele (bireysel ve kurumsal danışmanlar da dahil) mali, teknik ve 

satınalma konularında eğitimler vermiştir. Bu eğitimleri bazen tüm idare/belediye İPYB 

Hiç 
Katılmıyorum 

1 
Katılmıyorum 

2 

Kısmen 
Katılıyorum 

3 
Katılıyorum 

4 

Tamamen 
Katılıyorum 

5 

 

f % f % f % f % f % 
 

A.O. 
 

S.S. 
BHP kapsamında İller 
Bankası’nın vermiş 
olduğu eğitimler bilgi ve 
deneyimimi artırmıştır. 

1 1.9 2 3.8 13 25.0 24 46.2 12 23.1 3.85 0.894 

BHP kapsamında Dünya 
Bankası’nın vermiş 
olduğu eğitimler bilgi ve 
deneyimimi artırmıştır. 

0 0.00 1 2.0 12 23.5 18 35.3 20 39.2 4.12 0.840 

BHP kapsamında 
uluslararası satınalma ve 
ihale usul ve esasları 
hakkında bilgi ve 
deneyimim artmıştır. 

0 0.00 1 1.9 4 7.7 20 38.5 27 51.9 4.40 0.721 

BHP’de edindiğim bilgi 
ve deneyim. sözleşme 
yönetimi ve hakediş 
kontrolü deneyimimi 
artırmıştır. 

0 0.00 3 5.8 8 15.4 21 40.4 20 38.5 4.12 0.878 

BHP’de edindiğim bilgi 
ve deneyim. dış kredi 
kullanma geri ödeme 
esas ve usulleri 
konusunda deneyimimi 
artırmıştır. 

0 0.00 1 1.9 9 17.3 22 42.3 20 38.5 4.17 0.785 

BHP’de çalışan bireysel 
ve kurumsal 
danışmanların proje 
uygulama esnasında 
kullanmış oldukları bilgi 
birikimi benim de 
kişisel bilgi ve 
deneyimimi artırmıştır.  

0 0.00 2 3.8 8 15.4 14 26.9 28 53.8 4.31 0.875 

BHP’de edindiğim bilgi 
ve deneyim. gelecekte 
benzeri projeleri 
yürütmeme katkı 
sağlayacaktır. 

0 0.00 1 1.9 3 5.8 19 36.5 29 55.8 4.46 0.699 
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personeline toplu halde Ankara’da yada idare/belediyenin kendi mahallinde verilmek 

suretiyle gerçekleştirilmiştir.  

Ankete katılan 52 kişiye BHP kapsamında İller Bankasının vermiş olduğu 

eğitimlerin kişisel deneyimlerini artırıp artırmadığı sorulmuştur. Katılımcıların %46.2’si 

“Katılıyorum”, %23.1’i “Tamamen Katılıyorum” ve %25’i “Kısmen Katılıyorum” ve 

%5.7’si “Katılmıyorum”/”Hiç Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların 

verdikleri cevaplara bakıldığında yaklaşık %70’inin bu eğitimlerin kişisel deneyimin 

gelişmesinde olumlu etkisini olduğu görülmektedir.  

Aslında katılımcıların yaklaşık %70’i gibi büyük bir oranının bu soruya olumlu 

yanıt vermesine karşılık yinede bu oranın daha yüksek çıkmamasının bazı nedenleri 

vardır. Bu nedenlerden biri, eğitimlere konuyla ilgili bulunmayan personelin 

gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki ; İller Bankası eğitimlerden önce 

eğitimlere katılacak kişinin özelliklerini idare/belediyelere bildirilmesine rağmen çeşitli 

nedenlerle eğitimlere konu ile ilgisi olmayan İPYB personelinin veya İPYB personeli 

olmayıp idare/belediyede farklı bir birimde çalışan personelin katıldığı nadir de olsa 

görülmektedir. Eğitime katılan kişinin eğitim konusuyla ilgisinin bulunmaması, o kişinin 

eğitimden de yeterli verimi almamasına neden olmaktadır. İdare/belediyelerin bu tür 

eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamaları, kişisel deneyimin artırılmasında, 

kurum kapasitesinin artırılmasında ve projenin daha sağlıklı yürütülmesi ve zamanında 

bitirilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.   

Katılımcıların Dünya Bankasının verdiği eğitimlerin kişisel deneyimine etkisi 

sorulduğunda yine %75’inin “Katılıyorum” yada “Tamamen Katılıyorum” cevabı ile 

kişisel deneyimlerinin gelişimine olumlu etki ettiği anlaşılmaktadır.  

 Ankette katılımcılara BHP’de edinilen bilgi ve deneyimin idare/belediyelerin 

uluslararası satınalma ve ihale usul ve esasları deneyimine etkisi sorulduğunda 

katılımcıların %51.9’u “Tamamen Katılıyorum, %38.5’i “Katılıyorum” ve %7.7’si 

“Kısmen Katılıyorum” ve %1.9’u “Hiç Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir.  

 Ankette katılımcılara BHP’de edinilen bilgi ve deneyimin, sözleşme yönetimi ve 

hakediş kontrolü deneyimine  etkisi sorulduğunda, katılımcıların %75.9’unun olumlu 

cevap verdiği görülmektedir. Projenin başlangıç aşamasında BHP kapsamında bir çok 

personelin bu işleri bilmediği veya az bildiği ve işlemlerin yürütülmesi esnasında zaman 

zaman zorlandığı ve bireysel yada kurumsal danışmandan veya İller Bankasından yoğun 
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olarak destek aldığı görülmüştür. İller Bankası İPYB’lerdeki bu eksikliğin minimize 

edilmesi amacıyla proje kapsamındaki tüm idare/belediyelerin İPYB personeline mali ve 

satınalma konularında toplu olarak veya teker teker eğitimler vermiştir. Projenin 

bitimine yaklaşırken zaman zaman yapılan saha ziyaretlerinde projenin başlangıcına 

kıyasla gelinen noktada BHP kapsamında çalışan personelin uygulama esnasında bir 

sözleşmenin hangi aşamalardan geçtiğini, sözleşme yönetiminin ne olduğunu, bir 

sözleşmenin nasıl yürütüldüğünü ve sözleşmelere bağlı olarak düzenlenen hakedişlerin 

hazırlanması, kontrolü ve ödeme sürecinin neler olduğunu öğrendikleri görülmektedir. 

Projenin ilerleyen dönemlerinde proje personelinin iş ve işlemlerin bir çoğunu öğrendiği 

ve destek sağlanmadan tüm işlemleri kendilerinin yapabildiklerini görmek BHP’nin 

İPYB üzerindeki olumlu etkisi olarak yorumlanmaktadır. 

 Katılımcılara BHP’de edinilen bilgi ve deneyimin, kişisel deneyime etkisi 

sorulduğunda %38,5’i “Tamamen Katılıyorum” yanıtını verirken, %42.5’i 

“Katılıyorum”, %17.3’ü “Kısmen Katılıyorum” ve %1.9’u “Katılmıyorum” yanıtını 

vermişlerdir. %80.8’inin bu soruya olumlu cevap vermesi İPYB personelinin proje 

uygulaması esnasında edindikleri bilgilerin kişisel deneyimlerini artırdığını 

göstermektedir.  

 Katılımcılara BHP’de çalışan bireysel ve kurumsal danışmanların kişisel 

deneyime etkisi sorulduğunda; %53.8’i “Tamamen Katılıyorum” derken %26.9’u 

“Katılıyorum”, %15.4’ü “Kısmen Katılıyorum” ve %3.8’i “Katılmıyorum” yanıtını 

vermiştir.  BHP kapsamında bulunan tüm idare/belediyelerin kurumsal danışmanları 

vardır. (Kredi Anlaşması ve Alt Kredi Anlaşması hükümleri gereği) Sadece 2 belediyede 

(Elbistan ve Ilıca Belediyeleri) kurumsal danışmanın yanında bireysel danışman da 

görev yapmaktadır.  

 Bireysel danışmanlar tam zamanlı yada yarı zamanlı olarak belediyede fiilen 

çalışmakta iken kurumsal danışmanlar belediye mahallinde fiilen çalışmayıp dışarıdan 

destek vermek suretiyle projede görev yapmaktadırlar. Bu anket sorusuna verilen 

yanıtlardan Bireysel yada kurumsal danışmanların proje uygulama sürecinde 

kullandıkları bilgi ve deneyimin, İPYB personelinin de kişisel deneyimlerinin artmasına 

olumlu etkisinin olduğu görülmektedir.  

Anketin diğer bir sorusunda BHP’de edinilen kişisel bilgi ve deneyimin, 

gelecekteki benzeri projelere katkısı sorulduğunda, katılımcılar bu soruya %55.8 
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“Tamamen Katılıyorum” yanıtını verirken, %36.5’i “Katılıyorum”, %5.8’i “Kısmen 

Katılıyorum” ve %1.9’u “Katılmıyorum” şeklinde yanıt vermiştir. Buradan katılımcıların 

%92.3’ü gibi büyük bir çoğunluğunun olumlu yanıt verdikleri dikkate alındığında 

BHP’de edinilen kişisel bilgi ve deneyimin, idare/belediyelerin gelecekte benzer 

projeleri yürütmede deneyimli personele sahip olacakları görülmektedir.  

 

İPYB personelinin proje uygulama sürecinde edindikleri bilgi ve deneyim benzer 

projelerde öncelikle finansman seçeneklerinin karşılaştırılmasında kullanılmaya 

başlayacak ve proje uygulamasında daha başarılı bir süreç yaşanılacağı düşünülmektedir. 

Çünkü her proje farklı olmakla birlikte genel olarak bu projede deneyim kazanan 

personel bir sonraki projede artık kredinin başlangıç aşamalarını, bu aşamada alınması 

gereken önlemleri, satınalma süreçlerini, mali kayıtların nasıl tutulacağı ve 

saklanacağını, hazırlanması gerekli raporları, iç kontrol sistemini nasıl kuracağı, 

ödemeleri ne zaman ve ne şekilde yapacağı, dikkat edilmesi gereken önemli noktaları 

biliyor olacaktır. Bu bilgi ve deneyim de gelecekteki projelerin daha sağlıklı ve 

zamanında yapılmasına büyük katkı sağlayacaktır.  

 

Değerledirme ve Yorum :  

 

Bu grupta sorulan sorulara verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, BHP 

kapsamında İB ve DB tarafından İPYB personeline verilen eğitimlerin kişisel bilgi ve 

deneyimi arttırdığı görülmektedir. Yine BHP’de edinilen deneyim, personelin sözleşme 

yönetimi ve hak ediş kontrolü deneyimi, dış kredi kullanımın deneyimini artırmıştır. 

Projede çalışan kurumsal ve bireysel danışmanların İPYB personelinin kişisel bilgi ve 

deneyimlerinin artmasında olumlu etki yaptıkları görülmektedir. Proje kapsamında 

edinilen bu bilgi ve deneyimlerin gelecekte benzer projeleri yürütmede katkı sağlayacağı 

görülmektedir.  
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4.6.  BHP’nin İdare/Belediye Hizmetleri Üzerindeki Etkileri   
 

Tablo 35. BHP’nin İdare/Belediye Hizmetlerine Etkisi Hakkındaki Görüşler 
 

 

Hiç 
Katılmıyorum 

1 
Katılmıyorum 

2 

Kısmen 
Katılıyorum 

3 
Katılıyorum 

4 

Tamamen 
Katılıyorum 

5 

 

f % f % f % f % f % 
 

A.O. 
 

S.S. 
BHP kapsamında, 
İdare/Belediye’nin 
yaptığı altyapı 
yatırımları, hizmetten 
yararlananlara sağladığı 
hizmetin de kalitesini 
artırmıştır. 

0 0.00 0 0.00 4 7.7 18 34.6 30 57.7 4.50 0.642 

BHP kapsamında, 
İdare/Belediyelerin 
yaptığı altyapı 
yatırımları yerel halkın 
yaşam ve kalite 
standartlarına olumlu 
katkısı 
olmuştur/olacaktır. 

0 0.00 0 0.00 1 1.9 21 40.4 30 57.7 4.56 0.539 

BHP kapsamında, 
İdare/Belediyelerin 
yaptığı altyapı 
yatırımların çevreye 
olumlu etkisi 
olmuştur/olacaktır. 

0 0.00 0 0.00 2 3.8 17 32.7 33 63.5 4.60 0.569 

BHP kapsamında, 
İdare/Belediye’nin 
mahalli halka hizmet 
verme kapasitesi 
artmıştır/artacaktır. 

0 0.00 0 0.00 4 7.7 15 28.8 33 63.5 4.56 0.639 

BHP ile sağlanan dış 
kredi gelecek kuşakların 
yaşam kalitesini 
artırırken hem şimdiki 
neslin hem de gelecek 
nesillerin mali yükünü 
artırmıştır. 

1 1.9 10 19.2 6 11.15 14 26.9 21 40.4 3,85 1.211 

Finansmanı dış kredi ile 
yapılan altyapı 
yatırımları, finansmanı 
öz kaynakla yapılan 
altyapı yatırımlarına 
kıyasla daha kısa sürede 
tamamlanmaktadır. 

9 17.3 7 13.5 5 9.6 8 15.4 23 44.2 3.56 1.577 

Altyapı yatırımlarının 
dış kredi ile 
finansmanında kısmen 
özkaynak 
kullandırılması 
İdare/Belediyelerin bu 
projeleri daha fazla 
sahiplenmesinde bir 
etkendir. 

4 7.7 8 15.4 8 15.4 13 25.0 19 36.5 3.67 1.324 
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 Ankete katılanlara, BHP kapsamında idare/belediyeler tarafından yaptırılan 

altyapı yatırımlarının yerel halka sağladığı hizmetin kalitesine bir etkisinin olup olmadığı 

sorulmuştur. Katılımcıların %57.7’si “Tamamen Katılıyorum”, %34.6’sı “Katılıyorum” 

ve %7.7’si “Kısmen Katılıyorum” yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların hiçbirisi bu 

soruya “Katılmıyorum” yada “Hiç Katılmıyorum” yanıtını vermemesi yaklaşık bütün 

katılımcıların proje kapsamında yapılan altyapı yatırımlarının idare/belediyelerin yerel 

halka sağladığı hizmetin kalitesini artırdığı görüşünde olduklarını göstermektedir.   

 Katılımcılara yapılan BHP kapsamında yapılan altyapı yatırımlarının yerel halkın 

yaşam ve kalite standartlarına etkisi sorulduğunda katılımcıların  %57.7’si “Tamamen 

Katılıyorum”, %40.4’ü “Katılıyorum” ve %1.9’si “Kısmen Katılıyorum” yanıtını 

vermişlerdir. Katılımcıların Proje kapsamında yapılan içmesuyu, atıksu arıtma, katı atık 

depolama, kanalizasyon ve şebeke irsale hattı vs.. altyapı yatırımlarının yerel halkın daha 

kaliteli bir hizmet almasına katkı sağladığı yerel halkın yaşam ve kalitesini artırdığını 

düşündüklerini göstermektedir.  

 Ankete katılanlara BHP kapsamında idare/belediyelerin yaptığı altyapı 

yatırımlarının çevreye etkisi sorulmuştur. Katılımcıların %63.5’i “Tamamen 

Katılıyorum”, %32.7’si “Katılıyorum” ve %3.8’İ “Kısmen Katılıyorum” yanıtını 

vermişlerdir.  

 Katılımcılara BHP ile sağlanan dış kredi gelecek kuşakların yaşam kalitesini 

artırırken hem şimdiki neslin hem de gelecek nesillerin mali yükünü artırmakta mıdır 

diye sorulduğunda, katılımcıların %40.4’ü “Tamamen Katılıyorum”, %26.9’u 

“Katılıyorum”, %11.5’i “Kısmen Katılıyorum”, %19.2’si “Katılmıyorum” ve %1.9’u 

“Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtını vermiştir.  

 Ankette diğer bir soruda katılımcılara finansmanı dış kredi ile yapılan altyapı 

yatırımları, finansmanı öz kaynakla yapılan altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede 

mi tamamlanmaktadır diye sorulmuştur. Katılımcıların %44.2’si bu soruya “Tamamen 

Katılıyorum” şeklinde yanıtlarken, %15.4’ü “Katılıyorum”, %9.6’sı “Kısmen 

Katılıyorum” ve %13.5’I “Hiç Katılmıyorum” şeklinde yanıtlamıştır. Katılımcıların 

yaklaşık %60’ının bu soruya olumlu yanıt verdiği görülmektedir.  

 Ankette katılımcılara, altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen 

özkaynak kullandırılmasının idare/belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde 

bir etken midir diye sorulmuş ve katılımcılar bu soruya %36.5’i “Tamamen 
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Katılıyorum”, %25’i “Katılıyorum”, %15.4’ü “Kısmen Katılyıorum”, %15.4’ü 

“Katılmıyorum” ve %7.7’si “Hiç Katılmıyorum” şeklinde yanıt vermişlerdir. Buradan 

katılımcıların yaklaşık %40’ının bu soruya olumlu yanıt verdiği, yaklaşık %23’ünün ise 

olumsuz yanıt verdiği görülmektedir.  

 

Değerlendirme ve Yorum : 

 
 Bu gruptaki sorulan sorulara verilen yanıtlar analiz edildiğinde genel bir 

değerlendirme yapılırsa; İPYB personeli büyük bir çoğunluğu (%92.3) BHP kapsamında 

idare/belediyelerin yaptığı altyapı yatırımlarının, hizmetten yararlananlara sağladığı 

hizmetinde kalitesini artırdığını düşünmektedir. Bunun ise yerel halkın yaşam ve kalite 

standartlarına olumlu katkı sağladığını düşünenlerin ise oranı (%96.3)’tür.  

 Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67.3) BHP kapsamında sağlanan dış kredinin 

gelecek kuşakların yaşam kalitesini artırırken hem şimdiki neslin hem de gelecek 

nesillerin mali yükünü artırdığını düşünmektedir. Burada öncelikle şunu belirtmek 

gerekirse dış borçlarda borç yükünün gelecek nesillere aktarılmasının bir sebebi de, dış 

borcun faiz ödemelerinde karşılıksız döviz çıkışı olduğu için yurtiçi kaynakların 

azalmasıdır. Gelecek kuşaklara yüklenen külfet dış borçların kullanım şekline göre 

değişir. Eğer borçlanma yoluyla elde edilen kaynaklar verimli yatırımlarda kullanılmışsa 

ve yurt içi finansman kapasitesi genişlerse gelecek nesle devredilen borç yükü önemli 

değildir. Çünkü borcu karşılayacak yani borcun ödenmesi için gerekli ihracat artışını 

sağlayacak üretim kapasitesi yaratılmıştır. Bu gereklilik, gelecek kuşakların da 

yararlanacağı yapıların maliyetini kuşaklar arasında paylaştırma sonucuyla birleştirilerek 

hakkaniyet ilkesine uygun ve etik bakımdan doğru görülmektedir.  

 Diğer yandan gelecek kuşakların da yararlanacağı yapıların gerektirdiği 

sermayenin yalnızca o yılın bütçesinden sağlanması, dönemin kuşağını büyük sıkıntı 

içine sokabilecektir. Bu yüzden, bütçe tekniği açısından tüm gelirler zorlanarak o yılki 

gelirlerle büyük çaplı yatırımları gerçekleştirme olanağı bulunsa bile, gelecek kuşakların 

da yararlanacağı yatırımları bir kuşağa yüklemek, kuşaklar arası adaletsizliğe yol 

açacaktır. Ayrıca gelecek kuşakları ilgilendiren bazı yatırımların bugüne yüklenmesi, 

yükü üstlenmek istememe ve büyük çaplı yatırımlara kayıtsız kalmaya yol açabilir. Bu 

nedenle gelecek kuşaklara da yönelik olan yatırımlarda –okul, hal, mezbaha, elektrik, 
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gaz, su, kanalizasyon ve kentsel ulaşıma yönelik üst ve altyapı yatırımları için- uygun 

koşullarla borçlanmaya gidilmesi, yerel yönetimler maliyesi kuramında genel kabul 

gören bir ilkedir.  

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (yaklaşık %60) finansmanı dış kredi ile yapılan 

altyapı yatırımları, finansmanı özkaynakla sağlanan altyapı yatırımlarına kıyasla daha 

kısa sürede tamamlandığını düşünmektedirler. Dış finansmanlı projelerde finansör 

kuruluş tarafından getirilen şartlar ve hükümler (projenin öngörülen zaman diliminde 

bitirilmesi için projeden kullanımların belli tarihten sonra yapılamaması, proje için 

ayrılan paranın başka bir amaç için kullanılamaması vb..), düzenli ve sık yapılan 

denetimler, gerektiğinde yerinde denetlemesi gibi yaptırımların bu tür projelerin 

idare/belediyenin özkaynağı ile yapmış olduğu altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa 

sürede tamamlanmasına neden olabilmektedir.  

 

Buna neden olan bir başka etken ise, özkaynak ile yapılan yatırımların 

idare/belediyelerde özellikle seçim dönemlerinde oluşan siyasi değişikliklerden 

etkilenmesidir. Yeni gelen genel müdür yada belediye başkanının yapılan yatırıma 

olumlu bakmaması yada yeterli ödeneği ayırmaması gibi çeşitli nedenlerle ülkemizde 

birçok yatırımın bitirilemediği ve atıl durumda beklediği veya uzun yıllar sonra 

tamamlanabildiği görülmektedir. Oysa ki dış kredili proje finansmanında yapılan 

anlaşmaların ‘Uluslararası Anlaşma’ statüsünde olmasından dolayı siyasi 

değişikliklerden yada personel değişikliklerinden çok fazla etkilenmemesi, dış kredili 

yatırımların özkaynak ile yapılan yatırımlara nispeten daha kısa sürede tamamlanmasına 

sebep olmaktadır.   

 

Yine katılımcıların büyük çoğunluğunun da belirttiği üzere (%61.5) altyapı 

yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak kullandırılması 

idare/belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde bir etkendir. Gerçekten de 

hibe yoluyla finansman seçeneğiyle kıyaslandığında kısmen özkaynak kullandırılmasının 

idare/belediyelerde projeye sahiplenme yüzdesini artırdığı düşünülmektedir.  
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4.7 BHP’nin İdare/Belediyelerin Mali Disiplini Üzerindeki Etkileri  
 

Tablo 36. BHP’nin İdare/Belediyelerin Mali Disiplinine Etkisi 
 

BHP kapsamında açılan hesapların idare/belediyelerin mali disiplin sağlamasına etkisi var mıdır Frekans (fi) 
Yüzde 

(%) 
 HAYIR 7 13.5 
  EVET 45 86.5 
  Toplam 52 100.0 

BHP KAPSAMINDA AÇILAN HESAPLARIN İDARE/BELEDİYELERE POZİTİF ETKİSİ Frekans (fi) 
Yüzde 

(%) 
 Proje kapsamında açılan bu hesapların her türlü icra ve el koymalara karşı korumalı olması 

idare/Belediye’nin dış krediyi geri ödemesini garanti eder. 15 28.8 

  İdare/Belediye’nin mali yönden sıkışık olduğu dönemlerde bile borç servisini düzenli olarak 
karşılamasını sağlar 12 23.1 

  Bu tür hesapların açılarak dış kredinin düzenli bir şekilde geri ödenmesi. mevcut 
anlaşmalara uygun çalışmayı sağlayarak bir sonraki dış krediler için iyi bir referans olur. 18 34.6 

 Diğer 7 13.5 
Toplam 52  

 

BHP KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPORLARIN İDARE/BELEDİYELERE ETKİSİ Frekans (fi) Yüzde (%) 
 HAYIR 17 32.7 
  EVET 35 67.3 
  Toplam 52 100.0 

KREDİ/ALT KREDİ ANLAŞMA HÜKÜMLERİNİN İDARE/BELEDİYELERİN MALİ DİSİPLİN 
OLUŞTURMASINA ETKİSİ Frekans (fi) Yüzde (%) 
 HAYIR 13 25.0 
  EVET 39 75.0 
  Toplam 52 100.0 

 
Ankette, BHP kapsamında açılan hesapların idare/belediyelerin mali disiplin 

sağlamasına etkisi var mıdır şeklinde sorulan soruya katılımcıların %86.5’i “Evet” 

yanıtını verirken %13.5’i “Hayır” yanıtını vermişlerdir. Bu soruya  “Evet” yanıtını 

veren (%86.5’i)’in %40’ı bunun sebebini; “Bu tür hesapların açılarak dış kredinin 

düzenli bir şekilde geri ödenmesi. mevcut anlaşmalara uygun çalışmayı sağlayarak 

bir sonraki dış krediler için iyi bir referans olur.”görüşüne dayandırırken %26.7’si bu 

soruya “İdare/Belediye’nin mali yönden sıkışık olduğu dönemlerde bile borç 

BHP KAPSAMINDA AÇILAN HESAPLARIN İDARE/BELEDİYEYE NEGATİF ETKİSİ Frekans (fi) Yüzde (%) 
 Proje kapsamında açılan bu hesapların takibi zordur. 15 28.8 
 Bu hesapların her türlü. icra haciz ve el koymalara karşı korunamaması durumunda 

İdare/Belediyeler geri ödeme dönemlerinde mali yönden zor durumda kalabilirler. 12 23.1 

  Bu hesaplarda İdare/Belediye adına biriken paralar. proje kapsamı dışında kullanılamadığı 
için mali sıkıntı yaşandığı dönemlerde İdare/Belediyeler zor durumda kalabilmektedirler. 18 34.6 

  Diğer 7 13.5 
Toplam 52 15 
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servisini düzenli olarak karşılamasını sağlar.” şeklinde yanıtlamışlar, %33.3’ü ise 

“Proje kapsamında açılan bu hesapların her türlü icra ve el koymalara karşı korumalı 

olması idare/Belediye’nin dış krediyi geri ödemesini garanti eder.”şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. 

 

“Hayır” cevabını veren katılımcıların bu soruya neden hayır dedikleri 

sorulduğunda, %57.1’i “Bu hesaplarda İdare/Belediye adına biriken paralar, proje 

kapsamı dışında kullanılamadığı için mali sıkıntı yaşandığı dönemlerde 

İdare/Belediyeler zor durumda kalabilmektedirler” seçeneğini işaretlerken, %14.3’ü 

“Bu hesapların her türlü icra haciz ve el koymalara karşı korunamaması durumunda 

İdare/Belediyeler geri ödeme dönemlerinde mali yönden zor durumda kalabilirler.” 

Seçeneğini işaretlemişler ve %28.6’sı “Diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. Diğer 

seçeneğini işaretleyen katılımcılar diğer sebebin ne olduğunu belirtmemişlerdir.  

 
Değerlendirme ve Yorum :  

 
İPYB personelinin (%86.5’i) BHP kapsamında açılan “Teminat Hesabı”, “Dış 

Kredi Geri Ödeme Hesabı” vb. hesapların idare/belediyelerin mali disiplinine olumlu 

etkisi olduğunu düşünmektedirler. Gerçektende proje kapsamında açılan bu hesaplara 

idare/belediyelerin Kredi Anlaşması ve Alt Kredi Anlaşmaları gereğince belli 

dönemlerde ve düzenli olarak para yatırmalarının zorunlu olması, buralarda biriken 

paranın projenin dışında başka bir amaç için kullanılamaması, aksi halde cezai 

sorumluluğunun bulunması gibi zorunluluklar idare/belediyelerin mali yönden sıkışık 

olduğu dönemlerde bile borç servisini düzenli olarak karşılamasına, kredi geri 

ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasına neden olmakta,  bundan sonraki dış 

krediler içinde iyi bir referans oluşturmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak da 

BHP’nin idare/belediyelerin mali disiplininin oluşumuna olumlu etki yaptığı 

düşünülmektedir. Yine BHP kapsamında hazırlanan raporların idare/belediyelere 

olumlu etkisinin olduğu ankete katılan katılımcıların (%67.3) oranındaki “EVET” 

yanıtı ile görülmektedir. Bu raporların hazırlanmasının idare/belediyelere yaptığı etki 

kısaca şöyle ifade edilebilir. Raporların hazırlanabilmesi için birçok idare/belediye 

rapor için gerekli bilgileri veri tabanından almak zorundadır. Bu ise güncel ve 

güvenli bir veri tabanını gerektirmektedir. Henüz veri tabanı bulunmayan belediyeler 
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bu sayede veri tabanlarını oluşturmakta, oluşturulan veri tabanını kendi 

muhasebe/mali işler veri tabanıyla uygun şekilde entegre etmek zorunda 

kalmaktadırlar.  Veri tabanı bulunan belediyeler ise daha iyi sonuçlar alabilmek için 

veri tabanını sürekli güncel tutmaktadırlar. Tüm bu uygulamaların idare/belediyelerin 

mali disiplin sağlamasına olumlu etki yaptığı düşünülmektedir.  

 
4.8.  BHP’de Dünya Bankası’nın Rolü Hakkındaki Görüşler 

 
Tablo 37. Dünya Bankası’nın Rolü Hakkındaki Görüşler 

 

  
 
 Katılımcılar, “Dünya Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler 

kişisel ve kurumsal deneyimin ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına olumlu 

katkı sağlamakta mıdır” sorusuna %46.2’si “Tamamen Katılıyorum”, %34.6’sı 

“Katılıyorum”, “17.3’ü “Kısmen Katılıyorum” ve “1.9’u “Katılmıyorum” şeklinde 

yanıt vermişlerdir. Katılımcıların %80.8’inin bu soruya olumlu yanıt vermesi proje 

kapsamında Dünya Bankası tarafından verilen eğitimlerin kişisel deneyimin 

dolayısıyla kurumsal deneyimin ve dış kredi kültürünün oluşmasına olumlu katkıda 

bulunduğunu göstermektedir.  

Hiç 
Katılmıyorum 

1 
Katılmıyorum 

2 

Kısmen 
Katılıyorum 

3 
Katılıyorum 

4 

Tamamen 
Katılıyorum 

5 

 

f % f % f % f % f % 
 

A.O. 
 

S.S. 
Dünya Bankasının BHP 
kapsamında vermiş 
olduğu eğitimler kişisel 
ve kurumsal deneyimin 
oluşmasına olumlu katkı 
sağlamıştır. 

0 0.00 1 1.9 9 17.3 18 34.6 24 46.2 4.25 0.813 

BHP’nin dış kredi ile 
finansmanı 
İdare/Belediyelerin 
uluslararası kredi 
kullanma kültürünün 
artmasında fayda 
sağlamıştır. 

0 0.00 0 0.00 6 11.5 20 38.5 26 50.0 4.38 0.690 

Dünya Bankası’nın 
Proje kapsamında 
İdare/Belediye’ye 
verdiği desteği 
yeterlidir. 

1 1.9 5 9.6 16 30.8 16 30.8 14 26.9 3.71 1.035 

Gelecekte altyapı 
yatırımları 
finansmanının yine dış 
kredi ile sağlanması 
uygun olacaktır. 

2 3.8 4 7.7 9 17.3 26 50.0 11 21.2 3.77 1.002 
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 Katılımcıların %88.5’i gibi büyük bir çoğunluğu BHP ile sağlanan dış 

kredinin idare/belediyelerin uluslar arası kredi kullanım kültürünün oluşmasına 

olumlu etkisi olduğunu düşünmektedir.  

Katılımcılara sorulan “Dünya Bankası’nın Proje kapsamında 

İdare/Belediye’ye verdiği desteği yeterlidir.” sorusuna %26.9’u “Tamamen 

Katılıyorum” yanıtını verirken “30.8’i “Katılıyorum”, %30.8’i “Kısmen 

Katılıyorum”  ve %9.6’sı “Katılmıyorum” ve %1.9’u “Katılmıyorum” yanıtını 

vermiştir. Katılımcıların yaklaşım %57’si bu soruya olumlu yanıt vermiştir. Soruya 

verilen yanıtlarda “Katılmıyorum” yanıtını veren (%9.6) 5 kişinin bu cevabı 

vermesinin nedeninin Dünya Bankası’nın proje uygulama esnasında kullanmış 

olduğu prosedür ve uygulama usul ve esaslarının bazen ağır olmasından 

kaynaklanabilir. Dünya Bankasının belli miktarın üzerinde olan ihalelerin “No 

Objection” onayının merkezi Washington’dan alınması neticesinde bu onayın alınma 

süresinin bazen aylarca sürmesi, projenin zaman takviminde aksamalara yol 

açabilmektedir. Muhtemelen bu soruya “Kısmen Katılıyorum” yanıtını veren 16 kişi 

(%30.8)’nin de bu sorunlar nedeniyle projedeki bazı onayların Dünya Bankasından 

alınmasında gecikmeler yaşanması nedeniyle bu cevabı verdikleri düşünülmektedir.  
 

Katılımcılar “Gelecekte altyapı yatırımları finansmanının yine dış kredi 

sağlanması uygun olacaktır.” görüşüne %21.2’si “Tamamen Katılıyorum”, %50’si 

“Katılıyorum”, %17.3’ü “Kısmen Katılıyorum”, %7.7’si “Katılmıyorum” ve %3.8’i 

“Hiç Katılmıyorum” yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların %71.2’si bu soruya olumlu 

yanıt vermişlerdir. Bu yanıt projede bazı sorunlar yaşansa da katılımcıların altyapı 

yatırımlarının dış kredi ile finansmanının uygun bir seçenek olduğunu düşündüklerini 

göstermektedir.  

Değerlendirme ve Yorum : 
Bu bölümde sorulan sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde, 

katılımcıların %80,8’inin görüşü Dünya Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu 

eğitimlerin kişisel ve kurumsal deneyimin oluşmasına olumlu katkı sağladığı 

yönündedir. Yine %88,5’i gibi büyük bir çoğunluğunun BHP’nin dış kredi ile 

finansmanının idare/belediyenin uluslararası kredi kullanma kültürünün artmasına 

fayda sağladığı görüşündedirler. Katılımcıların %57’si Dünya Bankasının BHP 
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kapsamında verdiği desteği yeterli görmekte iken, %71.2’si gelecekte altyapı 

yatırımlarının finansmanının yine dış kredi ile sağlanmasının uygun olacağı 

görüşündedir. 

4.9. BHP’de İller Bankası’nın Rolü  
 

Tablo 38. İller Bankası’nın Rolü Hakkındaki Görüşler 
 
  

 “İller Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve 

kurumsal deneyimin ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına olumlu katkı 

sağlamıştır.” sorusuna katılımcıların %78.9’u olumlu yanıt verirken bu soruya hiçbir 

katılımcının olumsuz görüş vermemesi proje kapsamında İller Bankasının vermiş 

olduğu eğitimlerin proje yönetim personelinin kişisel deneyimlerinin artmasına, 

Hiç 
Katılmıyorum 

1 
Katılmıyorum 

2 

Kısmen 
Katılıyorum 

3 
Katılıyorum 

4 

Tamamen 
Katılıyorum 

5 

 

f % f % f % f % f % 
 

A.O. 
 

S.S. 
İller Bankasını BHP 
kapsamında vermiş 
olduğu eğitimler 
kişisel ve kurumsal 
deneyimin ve dış 
kredi kullanım 
kültürünün 
oluşmasına olumlu 
katkı sağlamıştır. 

1 1.9 0 0.00 10 19.2 25 48.1 16 30.8 4.06 0.826 

BHP kredisini İller 
Bankası vasıtasıyla 
kullanılması yerinde 
olmuştur. 

2 3.8 4 7.7 9 17.3 19 36.5 18 34.5 3.90 1.089 

İller Bankası’nın 
Proje kapsamında 
İdare/Belediye’ye 
verdiği teknik 
desteği yeterlidir. 

3 5.8 5 9.6 13 25.0 15 28.8 16 30.8 3.69 1.181 

İller Bankası’nın 
Proje kapsamında 
İdare/Belediye’ye 
verdiği finans/mali 
desteği yeterlidir. 

0 0.00 3 5.8 19 36.5 16 30.8 14 26.9 3.79 0.915 

İller Bankası’nın 
Proje kapsamında 
İdare/Belediye’ye 
verdiği satınalma 
desteği yeterlidir. 

0 0.00 1 1.9 12 23.1 25 48.1 14 26.9 4.00 0.767 

Gelecekte 
uluslararası kredi 
kullanılması halinde 
yine İller Bankası 
vasıtasıyla 
kullanılması uygun 
olacaktır. 

3 5.8 4 7.7 15 28.8 13 25.0 17 32.7 3.71 1.177 
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kurumsal kapasitenin güçlenmesine ve idare/belediyelerin dış kredi kullanım 

kültürlerinin oluşmasına olumlu etki ettiğini göstermektedir.  

“BHP kredisinin İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde olmuş 

mudur?” sorusuna katılımcıların %71.’inin olumlu yanıt vermesi belediyelere 

kullandırılan dış kredilerin İller Bankası vasıtasıyla kullanılmasının yerinde 

olduğunu göstermektedir.  

“BHP kapsamında İller Bankası’nın idare/belediyelere verdiği teknik desteği 

yeterli midir” sorusuna katılımcıların %67.6’sının olumlu yanıt vermesi proje 

kapsamında İller Bankası PYB teknik personelin idare/belediyelere vermiş olduğu 

teknik desteğin yeterli gördüklerini göstermektedir.   

 “BHP kapsamında İller Bankası’nın idare/belediyelere verdiği finans desteği 

yeterli midir” sorusuna katılımcıların %67.7’sinin olumlu yanıt vermesi proje 

kapsamında İller Bankası PYB finans personelin idare/belediyelere vermiş olduğu 

finans desteğin yeterli gördüklerini göstermektedir.  Bu soruya katılımcıların sadece 

%5.8’inin “Katılmıyorum” cevabı vermesi ve hiçbir katılımcının bu soruya “Hiç 

Katılmıyorum” yanıtı vermemesi genel anlamda idare/belediyelerin İller Bankası 

PYB finans personelinin kendilerine vermiş oldukları desteği yeterli bulduklarını 

göstermektedir.  

 “BHP kapsamında İller Bankası’nın idare/belediyelere verdiği satınalma 

desteği yeterli midir” sorusuna katılımcıların %75’inin bu soruya olumlu yanıt 

vermesi proje kapsamında İller Bankası PYB satınalma personelin idare/belediyelere 

vermiş olduğu satınalma desteğin yeterli gördüklerini göstermektedir. Bu soruya 

katılımcıların sadece %1.9’unun (1 kişi)  “Katılmıyorum” cevabı vermesi ve hiçbir 

katılımcının bu soruya “Hiç Katılmıyorum” yanıtı vermemesi genel anlamda 

idare/belediyelerin İller Bankası PYB satınalma personelinin kendilerine vermiş 

oldukları desteği yeterli bulduklarını göstermektedir.  

Ankete katılan 52 kişiye gelecekte İller Bankası vasıtasıyla yine dış kredi 

kullanmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların %57.7’sinin 

olumlu yanıt verdikleri görülmektedir. İller Bankasının dış kredi kullanımında 

tecrübesi olmayan özellikle orta ölçekli belediyelere vermiş olduğu teknik, mali ve 

satınalma desteğinin yanısıra belediyelere proje kapsamında vermiş olduğu eğitimler 
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ve danışmanlık hizmetleri gözönüne alındığında gerçekten dış kredi kullanımlarında 

İller Bankasının aracılık etmesi önem kazanmaktadır.  

 

Değerlendirme ve Yorum :  
 

Bu bölümde ankete verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde 

katılımcıların yaklaşık %80’inin olumlu görüşü dikkate alındığında, proje 

kapsamında İller Bankası tarafından verilen eğitimlerin kişisel ve kurumsal 

deneyiminin oluşması ve dış kredi kullanım kültürünün artmasına olumlu katkı 

sağladığını görülmektedir. Yine katılımcıların %71’inin olumlu görüşü dikkate 

alındığında sağlanan dış kredinin İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde 

olmuştur. Gerçekten de İller Bankası proje kapsamında Dünya Bankası ile 

idare/belediyeler arasında adeta bir köprü görevini üstlenmektedir. Proje uygulama 

sırasında yaşanan sorunların ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili makamlarla 

(Hazine, DPT, Çevre ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası, vb..) yapılan 

resmi/gayriresmi görüşmeler, İdare/belediyelere vermiş olduğu, teknik destek, 

danışmanlık ve uzlaştırmacı misyonunun yanında İller Bankası kredinin amacına ve 

usulüne uygun olarak kullandırılması teminen yapmış olduğu denetim görevi ile 

projenin amacına ulaşmasında etkin bir görev üstlenmektedir.  

Bu bölümde sorulan proje kapsamında İller Bankası’nın vermiş olduğu 

teknik, mali ve satınalma desteği yeterli midir sorusuna katılımcıların ortalama 

%60’ının olumlu yanıt vermiş olması İller Bankasının verdiği desteğin yeterli 

olduğunun bir göstergesidir. Ancak burada yaklaşık %40 gibi küçümsenmeyecek bir 

oranın olumsuz görüş vermesi yada “kısmen katılıyorum” seçeneğini seçmesinin 

çeşitli nedenleri olabilir: Birinci olarak, Proje kapsamında yapılan saha ziyaretleri, 

kişisel görüşmeler ve ziyaretlerde bunun bir sebebinin İller Bankası PYB teknik 

personelinin proje kapsamında yapmış olduğu saha ziyaretlerinin çeşitli nedenlerden 

dolayı sık yapılamaması, teknik açıdan yüksek donanıma sahip olan İller Bankası 

PYB teknik personelinin projenin uygulama esnasında göstermiş olduğu titiz 

yaklaşıma istinaden, altyapı projelerinin sözleşme şartlarına uygun olarak yerine 

getirilmesinde göstermiş oldukları dikkat ve özenin  İPYB personeli tarafından 

zaman kaybı olarak görülmesidir. Ayrıca idare/belediyelerin PYB’lerinde görevli 
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olan teknik personelin teknik açıdan yeterli bilgiye sahip olması İller Bankası PYB 

teknik personelinden teknik destek alma ihtiyacını minimize edebilir.  

  İkinci olarak, İller Bankası PYB finans personelinin kredi kullanımlarına 

istinaden gelen hakedişlerin incelenerek hakedişlerde yapılan hataların 

idare/belediyelerce düzeltilmesinin sağlanması, eksik belge ve bilgilerin 

tamamlanmasını müteakip uygun hale gelen hakedişlerin usulüne uygun olarak 

ödenmesi, idare/belediyelerin proje kapsamında ödemeleri gereken özkaynak 

katkısının (%10’lar) ilgili yüklenicilere ödenmesinin temini için istenen dekontlar 

gibi belgeler idare/belediyeleri krediyi usulüne göre harcamaya yöneltmektedir. 

Dolayısıyla, İller Bankası PYB finans personelinin projenin amacına uygun olarak ve 

zamanında ödenebilmesi için yapmış olduğu titiz kontroller, bazı idare/belediyelerin 

bu anlayışa tam olarak sahip olmamasından dolayı hoş karşılanamayabilmektedir.  

Ancak, İller Bankasının burada denetleyici rolü göz önüne alındığında yapılan 

kontrollerin ve uygulamanın yerinde olduğu ifade edilebilir. Ayrıca 

idare/belediyelerce açılan ve projenin geri ödenmesinin garantisi olan “Teminat 

Hesapları”nın İller Bankası PYB finans personeli tarafından düzenli bir şekilde web 

ortamında takip edilmesi ve Teminat Hesaplarına Alt Kredi Anlaşmalarında 

belirlenen oranlarda su gelirlerini aktarmayan idare/belediyelerin uyarılarak gerekli 

önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Yine finans birimince web ortamında 

idare/belediyelerin “Teminat Hesaplarının” izleme modunda takip edilmesi 

neticesinde, Teminat Hesaplarından amacına uygun olmayan harcamaların 

yapılmasına izin verilmemesi gibi finans biriminin denetim ve kontrollük rolü, 

idare/belediyelerin zaman zaman projenin kapsamı dışında harcama yapmalarını 

önlemektedir.  

Üçüncü olarak, Dünya Bankası Kredi Anlaşmasında proje kapsamında 

yapılacak ihalelerin kendi usul ve esaslarına göre yapılmasını istemektedir. İller 

Bankası PYB satınalma personelini proje kapsamında yapılacak ihalelerin Dünya 

Bankası usul ve esaslarına göre yaptırılmasını sağlamakla yükümlü olup, uygulama 

sırasında üstlendiği denetim kontrollük ve danışmanlık rolü, bazı idare/belediyelerin 

alışagelmiş ihale yöntemlerini uygulama isteği ile çakışmaktadır. Bazı 

idare/belediyeler uygulanan prosedürün Dünya Bankası prosedürü olduğunu 

unutmakta ve sanki İller Bankasının kendi prosedürünü uyguladığı 
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düşünebilmektedir. Aslında uygulanan prosedür “Kredi Anlaşması” gereği “Alt 

Kredi Anlaşması”nda da belirtildiği üzere Dünya Bankasının proje kapsamında 

uyguladığı kendi prosedürüdür. Bu prosedür zaman zaman da değinildiği üzere bazen 

çok ağır olabilmekte yada çok zaman alabilmektedir. Özellikle belli miktarların 

üzerinde olan ihalelerin “No Objection” denilen Dünya Bankası onayını alması 

aylarca sürebilmektedir. Ancak, bu prosedürü değiştirmek yada farklı bir uygulama 

yapma yetkisi İller Bankasının elinde değildir.   

 
HİPOTEZLERİN SINANMASI : 

 

 1. Hipotez :  “IPYB’de görevlendirilen personelin uluslararası kredi kullanım 

deneyimi yoktur.” hipotezinin doğruluğu için Tablo-30’a bakıldığında ankete 

katılanların %82.7 (43 kişi)’nin daha önce benzer bir projede çalışmadığı 

görülmüştür.  Tablo-32’ye bakıldığında proje yöneticilerinin %76.9’unun (10 kişi) 

uluslararası kredi kullanım deneyiminin olmadığı görülmekte olup, veriler hipotez 

görüşleri ile aynı doğrultudadır. 

 

 2. Hipotez  : “BHP kapsamında oluşturulan İPYB’ler, idare/belediyelerin 

örgüt yapısına ters bir yapı sergileyerek hiyerarjik yapıyı bozmaktadırlar. “ 

hipotezinin doğruluğu için Tablo-31’e bakıldığında, “İPYB’ler örgüt şemasında yer 

almamakla birlikte doğrudan üst yönetime bağlı olarak çalışmaktadırlar.” alt hipotezi 

için anketten elde edilen verilere göre, idare/belediyelerde kurulan İPYB’lerin 

%62,7’sinin doğrudan üst yönetime bağlı oldukları görülmekte olup, hipotez ile 

benzer sonuçlar alınmıştır.  

 

 3. Hipotez :  “BHP’nin kurumsal kapasitenin gelişimine olumlu etkisi 

vardır.” hipotezi için Tablo-33’deki verilere dayanılarak sınandığında ankete 

katılanların;  

 - % 53.9’u Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum ve %30.8’i Kısmen 

Katılıyorum yanıtını veren katılımcılar “Proje kapsamında görev alan 

bireysel/kurumsal danışmanlar, proje uygulamaları ve kontrolünde Belediye/İdare’ye 

fayda sağlamaktadır.” hipotezi ile paralel görüşe sahiptirler. 
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 - %92.3 ‘ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP ile 

Belediye/İdarenin uluslararası ihale ve satınalma usulleri deneyimi artmıştır.” 

hipotezini kişisel görüşleri ile desteklemektedirler. 

 - %84,6’sı Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP ile 

Belediye/İdarenin dış kredi kullanımlarında mali deneyimi artmıştır.” Hipotezini 

kişisel görüşleri ile desteklemektedirler. 

 - %100’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP, 

Belediye/İdare’nin sözleşme yönetimi (kontrollük, hakediş hazırlama, inceleme vb.) 

deneyimini arttırmıştır.” hipotezini kişisel deneyimleri ile doğrulamaktadırlar. 

 - %92,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Proje ile elde 

edilen kurumsal deneyim Belediye/İdarenin gelecekte proje planlama, 

geliştirme/hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesini artıracaktır.” hipotezini 

desteklemektedirler. 

 - %100’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Proje’de elde 

edilen kurumsal deneyim gelecekte Belediye/İdarenin kendi kaynaklarıyla yürüteceği 

projelerin yönetimini kolaylaştıracaktır.” hipotezi destekler yöndedir. 

 - %100’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “IPYB’de 

görevlendirilen personel gelecekteki uluslararası projelerde de görevlendirilecektir.” 

hipotezini desteklemektedirler. 

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotezi 

destekler yöndedir. 

 

 4. Hipotez : “BHP’nin İPYB personelinin kişisel deneyiminin artmasına 

olumlu etkisi vardır. “ hipotezi için Tablo-34’e bakıldığında katılımcıların, 

 - %69,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “İller 

Bankası’nın vermiş olduğu eğitimler kişisel bilgi ve deneyimi artırmıştır.” hipotezini 

kendi görüşleri ile doğrulamışlardır.  

 - %74,5’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Dünya 

Bankası’nın vermiş olduğu eğitimler kişisel bilgi ve deneyimi artırmıştır.” hipotezini 

desteklemektedirler. 
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 - %90,4’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Uluslararası 

satınalma ve ihale usul ve esasları hakkında bilgi ve deneyim artmıştır.” hipotezi 

desteklemektedir. 

 - %78,9’u Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP’de 

edinilen bilgi ve deneyim sözleşme yönetimi ve hakediş kontrolü deneyimini 

artırmıştır.” hipotezini kendi görüşleri ile doğrulamışlardır.  

 - %80,8’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP’de 

edindiğim bilgi ve deneyim dış kredi kullanma geri ödeme esas ve usulleri 

konusunda deneyimi artırmıştır.” hipotezini desteklemişlerdir. 

 - %85,7’si Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP’de 

çalışan bireysel ve kurumsal danışmanların proje uygulama esnasında kullanmış 

oldukları bilgi birikimi kişisel bilgi ve deneyimi artırmıştır.” hipotezi 

desteklemişlerdir. 

 - %92,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP’de 

edinilen bilgi ve deneyim gelecekte benzeri projeleri yürütmeye olumlu katkı 

sağlayacaktır.” hipotezini kendi görüşleri ile desteklemişlerdir.  

 

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotez 

görüşleri aynı doğrultudadır.   
 

 5. Hipotez : “BHP’nin İdare/Belediye hizmetlerine ve yerel halk üzerine 

olumlu katkısı vardır. “ hipotezi için Tablo-35’e bakıldığında katılımcıların; 

 - %92,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında, İdare/Belediye’nin yaptığı altyapı yatırımları, hizmetten yararlananlara 

sağladığı hizmetin de kalitesini artırmıştır.” hipotezini desteklemişlerdir.   

 - %98,1’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımları yerel halkın yaşam ve 

kalite standartlarına olumlu katkısı olmuştur/olacaktır.” hipotezini kendi görüşleri ile 

doğrulamaktadırlar.  

 - %96,2’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımların çevreye olumlu etkisi 

olmuştur/olacaktır.” hipotezi ile paralel cevap vermişlerdir.  
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 - %92,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında, İdare/Belediye’nin mahalli halka hizmet verme kapasitesi 

artmıştır/artacaktır.” hipotezi ile eş yönlü cevap bildirmişlerdir. 

 - %67,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP ile 

sağlanan dış kredi gelecek kuşakların yaşam kalitesini artırırken hem şimdiki neslin 

hem de gelecek nesillerin mali yükünü artırmıştır.” hipotezine paralel cevap 

vermişlerdir. 

 - %59,6’sı Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Finansmanı 

dış kredi ile yapılan altyapı yatırımları, finansmanı öz kaynakla yapılan altyapı 

yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede tamamlanmaktadır.” hipotezini 

desteklemişlerdir. 

 - %61,53’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Altyapı 

yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak kullandırılması 

İdare/Belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde bir etkendir.” hipotezine 

eş yönlü cevap vermişlerdir.  

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotez 

görüşleri aynı doğrultudadır.   
 

  6. Hipotez :  “BHP’nin İdare/Belediyelerin mali disiplin oluşumuna olumlu 

etkisi vardır. “ hipotezi için Tablo-36’daki verilere bakıldığında katılımcıların; 

 - %86,5’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında açılan hesapların idare/belediyelerin mali disiplin sağlamasına pozitif 

etkisi vardır.” hipotezini kendi görüşleri ile desteklemişlerdir. 

 - %67,3’ü Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP 

kapsamında hazırlanan raporların idare/belediyelerin mali disiplin sağlamasına 

pozitif etkisi vardır.” hipotezine paralel cevap vermişlerdir.  

 - %75’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Kredi/Alt 

Kredi Anlaşmalarının hükümleri, idare/belediyelerin mali disiplin sağlamasına 

pozitif etki etmektedir. “ hipotezine eş yönlü cevap vermişlerdir. 

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotez 

görüşleri aynı doğrultudadır.   
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7. Hipotez : “BHP kapsamında Dünya Bankası’nın İdare/Belediyeler 

verdiği desteği yeterlidir.” hipotezi için Tablo-37’deki anket verilerine göre 

katılımcıların;  

 - %80,8’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Dünya 

Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve kurumsal deneyimin 

oluşmasına olumlu katkı sağlamıştır.” hipotezini kendi görüşleri ile doğrulamışlardır. 

 - %88,5’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP’nin dış 

kredi ile finansmanı İdare/Belediyelerin uluslararası kredi kullanma kültürünün 

artmasında fayda sağlamıştır.” hipotezine paralel cevap vermişlerdir. 

 - %57,7’si Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Dünya 

Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği desteği yeterlidir.” hipotezi 

ile eş yönlü cevap vermişlerdir. 

 - %71,2’si Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Gelecekte 

altyapı yatırımları finansmanının yine dış kredi ile sağlanması uygun olacaktır.” 

hipotezini kendi görüşleri desteklemişlerdir. 

  

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotez 

görüşleri aynı doğrultudadır.   

 

8. Hipotez : “BHP kapsamında, İller Bankası’nın İdare/Belediyelere 

verdiği desteği yeterlidir.” hipotezi için Tablo-38’e bakıldığında katılımcıların; 

 - %78,9’u Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “İller 

Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve kurumsal deneyimin 

ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına olumlu katkı sağlamıştır.” hipotezini 

doğrulamışlardır. 

 - %71’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “BHP kredisinin 

İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde olmuştur.” hipotezi ile aynı cevabı 

vermişlerdir. 

 - %59,6’sı Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum, %25’i Kısmen Katılıyorum 

yanıtını vererek “İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği 

teknik desteği yeterlidir.” hipotezini kendi görüşleri ile desteklemişlerdir. 
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 - %57,7’si Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum, %36.5’i Kısmen Katılıyorum 

yanıtını vererek “İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği 

finans/mali desteği yeterlidir.” hipotezi ile paralel görüş belirtmişlerdir. 

 - %75’i Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “İller 

Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği satınalma desteği 

yeterlidir.” hipotezi ile eş yönlü görüş bildirmişlerdir. 

 - %57,7’si Katılıyorum/Tamamen Katılıyorum yanıtını vererek “Gelecekte 

uluslararası kredi kullanılması halinde yine İller Bankası vasıtasıyla kullanılması 

uygun olacaktır.” hipotezi ile paralel görüş bildirmişlerdir. 

 

 Alt hipotezlere verilen cevaplara istinaden katılımcıların görüşleri ile hipotez 

görüşleri aynı doğrultudadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 

SONUÇ : Belediyelerin artan hizmet talebini karşılamak için gelirlerinden 

yatırımlara ayırdıkları payların yetersizliği, belli bir sürede yapılması gerekli altyapı 

yatırımları için kredi arayışını gündeme getirmiştir. Nüfus artışına paralel olarak 

kentsel hizmet talebindeki artışa rağmen, yerel yönetimlerin, özellikle de belediye 

gelirlerinin payı arttırılamamış ve yeterli kaynak yaratılamamıştır. Bu durum, 

belediyeleri, teknoloji transferi ve büyük finansman gerektiren yatırım projelerinin 

yanı sıra diğer projelerinde de dış kredi kullanmaya yöneltmektedir.  

Altyapı yatırımlarının, niteliği gereği uzun vadeli ve yüksek maliyetli olması, 

özellikle sermaye yetersizliği olan gelişmekte olan ülkelerde, altyapı yatırımlarının 

finansmanında ciddi zorluklar meydana getirmiştir. Finansman ihtiyacının 

karşılanmasında alternatif modeller geliştirilmekle birlikte, bir yandan da yatırımların 

proje finansmanı yöntemiyle desteklenerek, yatırımın sermaye ihtiyacı karşılanması 

yoluna da gidilmektedir. Bu anlamda birçok ticari banka ile kalkınma ve yatırım 

bankaları ülkemizdeki altyapı yatırımlarının finansmanına (gerek Hazine’nin borçlu 

veya garantör olduğu altyapı yatırımları, gerekse diğer altyapı yatırımları) kaynak 

sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, İdare/Belediyelerde altyapı yatırımlarının dış kredi ile 

finansmanının, İdare/Belediyelerin örgütlenmesine, belediye hizmetlerine, Proje 

Yönetim Birimlerine (IPYB), kişisel/kurumsal kapasite ve kurum kültürünün 

oluşmasına ve yerel halk üzerine etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 

Belediye Hizmetleri Projesi (BHP) kapsamında yer alan idare/belediyelerin Proje 

Yönetim Birimi (İPYB) personeli üzerinde anket çalışması yapılmış ve aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır :  

 Anket verilerine göre idare/belediyelerin organizasyon şemalarında 

bulunmayan İPYB’lerin büyük bir kısmının (%67.7) kamu hiyerarjisinde bir şube 

müdürlüğü yada birime bağlı olmaları gerekirken, hiyerarjik yapıya ters bir yapı 

sergileyerek direkt üst yönetime bağlı olarak çalıştıkları görülmüştür. Projeye ait iş 

ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve uygulamada çıkabilecek sorunlara 
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müdahalede üst yönetimin etkinliği göz önüne alındığında, İPYB’lerin üst 

yönetimlere bağlı olarak çalışması yerinde görülebilir. Her ne kadar bu durum İPYB 

personeli üzerinde üst yönetim kademesiyle çalışmaktan dolayı oluşan stres ve 

baskıyı artırmakta ise de, projelerin etkin ve zamanında bitirilmesinde doğrudan üst 

yönetimle çalışmanın, hızlı karar alınması gereken durumlarda ve bürokrasiyi 

kısaltmada olumlu etki yarattığı görülmüştür. 

İPYB’de çalışan personelin büyük bir bölümünün (%76.9) daha önce 

uluslararası kredi kullanım deneyiminin olmadığı anlaşılmaktadır. Aslında bu tür 

projelerde projenin yerinde ve amacına uygun olarak zamanında bitirilmesi amacıyla 

deneyimli personel çalıştırılması istenir bir durum olsa da, İPYB personelinin bu 

proje ile edindiği deneyim, bir sonraki projelerin uygulamasına olumlu etki 

sağlayacaktır. Ayrıca katılımcıların %88,5’ininde belirttiği üzere BHP’nin dış kredi 

ile finansmanının, idare/belediyenin uluslararası kredi kullanım kültürünün 

artmasında olumlu etkisi vardır. 

İPYB’de görevlendirilen personel gelecekteki uluslararası projelerde 

görevlendirilmek istemektedirler. İPYB’lerde çalışan deneyimli personelin proje 

bittikten sonra yeni benzer projelerde görevlendirilmesi, bu kişilerin tecrübelerinden 

yararlanılması açısından önemlidir. Çünkü BHP personeli bu proje sonunda artık dış 

kredi kullanım prosedürleri, şartları, uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim 

kazanmış olacaktır. BHP ile dış kredilerde uluslararası ihale usulleri, satınalma 

prosedürleri, hakediş düzenlemeden ödeme aşamasına kadar geçen süreç ve mali 

konularla ilgili tecrübe kazandıkları için, yeni projede tecrübesizlikten kaynaklanan 

aksamalar/sorunlar ve zaman kaybı en aza indirgenecektir. En azından yeni proje için 

sağlanacak dış finansman Dünya Bankasından sağlanmasa bile diğer dış finansman 

kuruluşlarının uygulayacağı prosedürlerin benzerliği onlara yeni krediyi uygulamada 

kolaylık sağlayacak, aynı zamanda yeni kredilerin koşullarını kıyaslama olanağı da 

verecektir.   

BHP’nin, idare/belediyelerin teknik, satınalma ve mali deneyimin 

kapasitesinin artmasına olumlu etkisi vardır.  Proje ile elde edilen kurumsal deneyim, 

idare/belediyelerin gelecekte proje hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesini olumlu 

yönde artırmaktadır. 
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BHP kapsamında İPYB personeline verilen eğitimlerin kişisel bilgi ve 

deneyimin artmasına olumlu etkisi vardır. Katılımcıların %80,8’inin olumlu 

görüşünde de belirtildiği üzere BHP’de edinilen bilgi ve deneyim, personelin 

sözleşme yönetimi ve hak ediş kontrolü ve dış kredi kullanımı deneyiminin 

artmasında olumlu etki sağlamaktadır. Ayrıca uluslararası ihale ve satınalma 

prosedürleri ile ilgili bilgi ve deneyimlerini de artırmaktadır. Projede çalışan 

kurumsal ve bireysel danışmanların İPYB personelinin kişisel bilgi ve 

deneyimlerinin artmasında olumlu etki yaratmaktadır. Proje kapsamında edinilen bu 

bilgi ve deneyimlerin gelecekte benzer projeleri yürütmede olumlu etkisi olacaktır. 

 BHP kapsamında idare/belediyelerin yaptığı altyapı yatırımlarının, hizmetten 

yararlananlara sağladığı hizmetin ve yaşam kalitesinin artmasında olumlu etkisi 

vardır. Bununla birlikte dış finansmanlı altyapı yatırımları gelecek kuşakların yaşam 

kalitesini artırırken hem şimdiki neslin hem de gelecek nesillerin mali yükünü 

artırmaktadır.  

Finansmanı dış kredi ile yapılan altyapı yatırımları, finansmanı özkaynakla 

sağlanan altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Altyapı 

yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak kullandırılması 

idare/belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde bir etkendir. Yine BHP 

kapsamında açılan hesapların, hazırlanan raporların ve yapılan denetimlerin 

idare/belediyelerin mali disiplininin oluşumuna olumlu etkisi vardır.  

Proje kapsamında, İller Bankası’nın idare/belediyelere vermiş olduğu desteği 

yeterlidir. Sağlanan dış kredinin İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde 

olmuştur. Gerçekten de İller Bankası proje kapsamında Dünya Bankası ile 

idare/belediyeler arasında adeta bir köprü görevini üstlenmektedir. İdare/belediyelere 

vermiş olduğu, teknik destek, danışmanlık ve uzlaştırmacı misyonunun yanında Proje 

uygulama sırasında yaşanan sorunların ve aksaklıkların giderilmesi için ilgili 

makamlarla (Hazine, DPT, Çevre ve Orman Bakanlığı, Dünya Bankası, vb..) yapılan 

resmi/gayriresmi görüşmeler, İller Bankası kredinin amacına ve usulüne uygun 

olarak kullandırılması teminen yapmış olduğu denetim görevi ile projenin amacına 

ulaşmasında etkin bir görev üstlenmektedir. Bununla birlikte, İller Bankası’nın etkisi 

konusunda “olumsuz düşünceye” sahip olan katılımcıların görüşlerini araştırarak 

gelecekteki projelerde bu görüşleri dikkate alması yararlı olacaktır.  
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ÖNERİLER : 

 

ÖNERİ-1 :  

PYB veya İPYB kurulması her ne kadar kredi anlaşmalarında bir hükme 

bağlanmış ise de geçici bir niteliği olan İPYB’ler idare/belediyelerin teşkilât 

şemasında yer almamaktadır. Ayrıca İPYB’nin idare/belediye bünyesindeki yeri ve 

statüsü konusunda herhangi bir ayrıntılı düzenleme de bulunmamaktadır. Diğer bir 

ifade ile İPYB’nin idare/belediye bünyesinde nasıl bir örgütlenme düzeni ve düzeyi 

içerisinde olacağı, kime bağlı olacağı, personel kadrosunun ve/veya personel 

sayısının ne olacağı, İPYB’de görev alacak kişilerin İdare/Belediye’de halen görev 

yapmakta olan kişilerden mi yoksa yalnız projeye özgü olarak mı çalışacağı, işe alma 

usul ve esasları ve istihdam sözleşmesinin ne zaman sona ereceği gibi konularda 

kredi anlaşmasında bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle İPYB’nin oluşumu her 

bir idare/belediye’de farklı olmaktadır. Örneğin BHP kapsamında bulunan bazı 

idare/belediyelerde İPYB doğrudan belediye başkanı/başkan yardımcısı/genel 

müdür/genel müdür yardımcısına bağlı iken bazı idare/belediyelerde daire başkanı 

veya müdürlüğe bağlı olarak çalışmaktadırlar.  

Kredi Anlaşmasında yer almak kaydıyla geçici olarak oluşturulan İPYB’lerin, 

idare/belediye bünyesinde hangi birime bağlı olarak çalışacağı, hangi birimler ile 

doğrudan bağlantılı olacağı, görev tanımları ve yetkileri önceden belirlenmelidir. 

 

ÖNERİ-2 İPYB’lerde görevli olan personelin tam zamanlı olarak projede görev 

yapmadıkları gözlemlenmiştir. Personelin idare/belediyelerdeki asli görevlerine ek 

olarak projede görevlendirilmeleri yada projedeki asli görevine ek proje dışında bazı 

görevler de verilmesi nedeniyle artan iş yükü projenin seyrini olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum, proje ile ilgili yapılan işlemlerin yüzeysel yapılması yada 

zamanında yapılamaması veya projede çıkabilecek sorunlara zamanında müdahale 

edilememesi gibi sorunlara neden olabilmektedir. 

 Projenin amacına uygun olarak zamanında bitirilebilmesi ve projede 

yaşanılan sorunların minimize edilebilmesi için, İPYB’lerde görevlendirilecek 
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personelin tam zamanlı olarak görevlendirilmesi ve görevlerinin sadece proje ile 

ilgili iş ve işlemlerle sınırlı olması projenin başarısı için önemli bir etkendir.   

 

ÖNERİ-3 

Projelerin Bankaya iletilmesinden kredinin ilk kullanım aşaması arasında çok 

uzun bir sürenin geçmesi (1-2 yıl geçmekte), dolayısıyla geri ödemesiz dönem olan 5 

yılın yaklaşık çeyreğinde etkin bir biçimde kredi kullanımı yapılamamaktadır. Bu ise 

Projelerin zamanında bitirilmemesi, yatırımlar kendisini finanse eder duruma 

gelmeden anapara ödemelerinin başlanmasına yol açmaktadır. Böylece, geri ödeme 

yükümlülüklerini yerine getirilmesinde bu yatırım projelerinden istenen faydalar 

sağlanamamaktadır. 

 Dış kredi kullanımlarında geri ödemesiz dönemin Kredi/Alt Kredi 

Anlaşmalarının imzalanmasını müteakip değil,  ilk kredi kullanımından itibaren 

başlanması, kredinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. 

 

ÖNERİ-4 : Proje kapsamında eğitim almış, belli bir tecrübe edinmiş ve yetişmiş 

proje personelinin siyasi nedenlere (seçim sonucunda başka bir partinin iktidara 

gelmesi gibi..) bağlı olarak değiştirilmesi, yerine daha az tecrübeli kişilerin 

getirilmesi, özellikle büyük kapsamlı projelerde adaptasyon süresi de göz önünde 

bulundurulduğunda, projelerin amacına uygun olarak ve zamanında bitirilememesi 

gibi sonuçlara neden olabilmektedir.  

Projelerin zamanında ve amacına uygun bir şekilde bitirilebilmesi için siyasi 

değişikliklere bağlı olarak yapılan personel değişiklerinin önlenmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması gerekmektedir.   

 

ÖNERİ-5 : Proje kapsamında Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından kurumsal 

güçlendirme adı altında verilen eğitimlerin kişisel deneyim ve kurum kültürünün 

oluşmasına olumlu etkisi vardır. Ancak bazen verilen bu eğitimlere katılan 

idare/belediye personelinin proje ile ilgisinin olmadığı yada eğitim konusuyla 

projedeki görevi arasında uyumsuzluklar olduğu görülebilmektedir. Bazen de 

kurumsal güçlendirme kapsamında krediden ayrılan dilimin eğitim adı altında gezi 

maksatlı olarak kullanılmak istenmektedir. Elbette proje kapsamında verilen 
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eğitimlerin, hem katılımcıların iş yükünün vermiş olduğu stresi azaltması hem de 

eğitime daha iyi odaklanabilmesi için farklı şehirlerde yada mekanlarda yapılması 

doğru bir yaklaşımdır. Ancak burada kastedilen; eğitim maksadı altında, sadece gezi 

amaçlı yapılmak istenen uygulamaların doğru olmadığını vurgulamaktır. Bu durum 

hem söz konusu eğitim ve görevlendirmelerden istenen sonucun alınamamasına hem 

de  Dünya Bankası’ndan yüksek maliyetlerle sağlanan kaynakların amaca aykırı 

olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

 Proje kapsamında verilecek eğitimlere ilgili personelin katılımının sağlanması 

için özen gösterilmesi ve kurumsal güçlendirme için krediden ayrılan dilimin amaca 

uygun şekilde harcanmasına özen gösterilmesi, proje için sağlanan kredinin amacına 

uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde önemli bir etkendir.  
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EK-1 UYGULAMA ANKETİ 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

   
 

BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ’NİN 

 İDARE/BELEDİYE VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİNİN 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ ANKETİ 
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Ankara, Mart 2009 
 

 Sayın İPYB Personeli,  

 Dış kredi kullanılması gibi stratejik bir konuda sahip olduğunuz uzmanlığınız 

nedeniyle örnekleme seçilmiş bulunmaktasınız.  

 Bu anket; İller Bankası tarafından Dünya Bankasından sağlanan finansmanla 

yürütülen Belediye Hizmetleri Projesi faaliyetlerinin, İdare/Belediye ve İdare Proje 

Yönetim Birimi (İPYB) personeli üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 İdare/Belediyelerin altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanının;  

İdare/Belediye hizmetleri, kurumsal yapı, kurumsal kapasite, dış kredi kullanma 

kültürünün oluşumu, ve IPYB üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlayan bu 

çalışmada değerli katkılarınıza ihtiyaç vardır.  

 Toplanacak bilgiler tamamen akademik amaçla kullanılacak, hiçbir kişi ya da 

makama verilmeyecek ve tarafımdan değerlendirilecektir.  

 Araştırmada anketi dolduranın kimliği değil, verilen yanıtlar önemlidir. Bu 

nedenle ankete isim yazılmayabilir. 

  Çok değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım. 

          

 

         Derya KIRBAŞ 

 EKLER : 
1. Anket Formunun Doldurulmasına Yönelik Açıklamalar (1 Sayfa) 
2. Anket Formu ( 7 Sayfa) 
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ANKET FORMUNUN DOLDURULMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR 

 İdare/Belediyelerin altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanının;  

İdare/Belediye hizmetleri, kurumsal yapı, kurumsal kapasite ve kültürün oluşumu, 

yerel halk ve IPYB personeli üzerindeki etkilerini araştırmak ve sizlerin düşünce ve 

değerlendirmelerinizi etkileyen faktörleri saptamak için aşağıdaki soru listesi 

hazırlanmıştır.  

 Anket 8 Bölümden oluşmaktadır. Lütfen 1.Bölümden başlayarak her 

maddenin bütününü dikkatlice okuyunuz ve kurumunuzda görmek istediğiniz, yada 

düşüncenize en uygun düşen ifadenin yanındaki kutucuğu (X) işareti koyarak 

işaretleyiniz. 

 Aşağıda örneği sunulan sorularda 5’den 1’e kadar derecelendirme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu soru tipinde 5. Tamamen Katılıyorum, 4. Katılıyorum, 3. Kısmen 

Katılıyorum, 2. Katılmıyorum ve 1. Kesinlikle Katılmıyorum anlamını taşımaktadır. 

 
Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 3
.8

  
Proje’de çalışan kurumsal danışman; danışmanlık hizmetleri, proje 
uygulamaları ve kontrolünde Belediye/İdareye fayda sağlamaktadır. 5 4 3 2 1 

 

 Konu ile ilgili olarak sizce tespit edilen fakat ankette yer almayan hususların 

son soruda belirtilmesi araştırmamıza katkı açısından özel önem arz etmektedir.  

 Anketi tarafıma ulaştırmak için sadece “ANKET SORULARI” bölümünü 

anket ekinde gönderilen zarfın içerisine koyarak en geç 10 Mart 2009 tarihine kadar 

herhangi bir ücret ödemeden bir kargo şirketi ile tarafıma ödemeli olarak 

göndermeniz yeterli olacaktır.  

 Anket değerlendirilmeleri neticesinde ulaşılan sonuçlar e-mail adresi 

belirttiğiniz takdirde tarafınıza gönderilebilecektir. 

 

          

 Derya KIRBAŞ  
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ANKET FORMU 

KISALTMALAR/TANIMLAR : 

BHP : Belediye Hizmetleri Projesi 
İPYB : İdare Proje Yönetim Birimi 
PYB : İller Bankası Proje Yönetim Birimini, 
İdare/Belediye : Alt kredi anlaşması ve/veya Kredi Sözleşmesi tesis edilmiş  
  Belediye ve Belediye İdareleri  (Su ve Kanalizasyon İşleri Genel  
  Müdürlükleri, Ör:MESKİ) 

1. KİŞİSEL BİLGİLER  

 1.1 Eğitim durumunuz: 
 
    İlk Öğretim     Lise     Yüksekokul/Önlisans
  
    Lisans    Yüksek Lisans    Doktora 
 
 1.2 Kaç yıldır İdare/Belediye’de çalışmaktasınız? 

 
 1 Yıldan Az   1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16 Yıldan Fazla 

 
 1.3 İdare/Belediye’deki statünüz; 

 
   Sözleşmeli   Kadrolu   

 1.4     Meslek unvanınız? (Lütfen yazınız) 
 

 
 1.5 İdare/Belediye’deki görev unvanınız nedir?  

 
 Yönetici (Gn.Md.Yrd./D.Bşk./Şb.Md/Şef vb.)   Teknik Personel 
 İdari/Mali Personel  Geçici İşçi  İşçi 

 1.6 Belediye Hizmetleri Projesi (BHP)’nde kaç aydır görev yapmaktasınız? 

  12 Aydan Az  13-24 Ay      25-36 Ay      37 Aydan Fazla 

 1.7 İdare Proje Yönetim Birimi (IPYB)’ndeki göreviniz nedir? 

 Proje Yöneticisi/İPYB Başkanı 
 Teknik Personel 
 Finans/İdari Personel 
 Satınalma Personeli 
 Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 
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 1.8 Daha önce BHP’ne benzer dış kredili bir projede ne kadar süre görev 
yaptınız? (Cevabınız “Hiç görev yapmadım” ise lütfen 2. bölümdeki  
sorulardan devam ediniz) 

Hiç görev yapmadım      12 Aydan Az        13-24 Ay   25 Aydan Fazla 

 1.9 Daha önceki projede göreviniz aşağıdakilerden hangisi idi?  

 Proje Yöneticisi/İPYB Başkanı 
 Teknik Personel 
 Finans/İdari Personel 
 Satınalma Personeli 
 Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 

2. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ ’NİN İDARE/BELEDİYE 
ÖRGÜTLENMESİNE ETKİSİ  

 2.1 BHP’nde İdare/Belediyeniz bünyesinde kurulan İdare Proje Yönetim 
Biriminiz (IPYB)  yönetim kadrosunda hangi birime bağlanmıştır? 

  Belediye Başkanı/Genel Müdür 
  Belediye Başkan Yardımcısı/Genel Müdür Yardımcısı 
  Daire Başkanı/Daire Başkan Yardımcısı 
  Müdürlüğe/Birime 
  Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 

2.2  Size göre, BHP yönetimi için İdare/Belediyenizde kurulan IPYB birimlerinin 
doğrudan üst düzey bir yöneticiye (Belediye Başkanı/ Başkan 
Yardımcısı/Genel Müdür/ Genel Müdür Yardımcısı’na) bağlanması gerekli 
midir?  

   Evet   Hayır 

2.3 Yukarıdaki soruya (2.2.soruya) “EVET” cevabı verdiyseniz, sizce en önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir. (Bir seçenek işaretleyiniz) 
 
Bürokrasiyi azaltır. 
Proje kapsamındaki iş ve işlemlerde hız kazandırır. 
Proje kapsamında çıkacak sorunlarda üst yönetimin müdahalesi daha etkili olur. 
İş ve işlemlerde disiplini artırır 
Proje kapsamındaki iş ve işlemlerde dış baskıyı azaltır. 
Proje kapsamında çalışan IPYB personelinin daha bağımsız çalışmasını sağlar. 
Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 
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2.4 Yukarıdaki soruya (2.2.soruya)  “HAYIR” cevabı verdiyseniz, sizce en 
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir.  (Bir seçenek işaretleyiniz) 

 
Üst yönetimle çalışmak IPYB personeli üzerindeki stresi/baskıyı artırır 
Bu tür bir yapılanma İdare/Belediyenin hiyerarjik yapısına uygun değildir. 
Bürokrasiyi artırır. 
Üst Yönetimin yoğunluğu proje kapsamındaki işlerin hızını olumsuz etkiler. 
Proje ile ilgili acil sorunlar yada kararlarda üst yönetime ulaşmak daha zordur. 
Proje uygulaması sırasında yaşanan her sorunun üst yönetime aktarılması zordur. 
Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 

 

3. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ’NİN KURUMSAL KAPASİTEYE 
ETKİSİ 

(3.1-3.15 arası soruları sadece Proje Yöneticileri/IPYB Başkanları cevaplayacaktır) 
 

 Belediye Hizmetleri Projesi (BHP) Kapsamında ; 

3.1 İdare/Belediye bünyesinde Proje Yönetim Birimi/Proje Uygulama Birimi 
(IPYB) kurulmuş mudur? 

  Evet   Hayır 

 3.2 Belediye/İdarenizde IPYB bünyesi içinde ayrı olarak teknik, satınalma ve 
idari/mali birimler oluşturulmuş mudur? 

 Evet   Hayır 

3.3 IPYB’de toplam (danışmanlar hariç) kaç kişi çalışmaktadır? 

  1- 3 kişi     4 - 6 kişi     7 – 9 kişi     10 kişi ve üstü 

3.4 IPYB’de tam zamanlı olarak görevlendirilen personel kaç kişidir? 

Teknik Personel Sayısı : 
Satınalma Personel Sayısı : 
İdari/Mali Personel Sayısı : 

3.5 IPYB’de yarı zamanlı olarak görevlendirilen personel kaç kişidir? 
Teknik Personel Sayısı : 
Satınalma Personel Sayısı : 
İdari/Mali Personel Sayısı : 

3.6 BHP yönetimi için kurulan IPYB’de bireysel danışman/sözleşmeli personel      
statüsünde istihdam edilen personel kaç kişidir? 
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Teknik Personel Sayısı  : 
Satınalma Personel Sayısı : 
İdari/Mali Personel Sayısı : 

 3.7 IPYB’de görevlendirilen Belediye/İdare personelinin uluslararası kredi 
kullanım deneyimi var mıdır? 

 Evet   Hayır 
 

 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra, ölçeğe ilişkin derecelendirmeyi göz önüne alarak size 
göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. (3.8-3.15 arası soruları Proje Yöneticileri 

yanıtlayacaktır) 
Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 3
.8

  
Proje’de çalışan kurumsal danışman; danışmanlık hizmetleri, proje 
uygulamaları ve kontrolünde Belediye/İdareye fayda sağlamaktadır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.9

  

Proje kapsamında görev alan bireysel danışman; bireysel 
danışmanlık, proje uygulamaları ve kontrolünde Belediye/İdareye 
fayda sağlamaktadır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.1

0 

 

BHP ile Belediye/İdarenin uluslararası ihale ve satınalma usulleri 
deneyimi artmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 3
.1

1 

 

BHP ile İdare/Belediyenin dış kredi kullanımlarında mali deneyimi 
artmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.1

2 

 

BHP, Belediye/İdarenin sözleşme yönetimi (kontrollük, hakediş 
hazırlama, inceleme vb..) deneyimini arttırmıştır. 

5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.1

3  
Proje ile elde edinilen kurumsal deneyim Belediye/İdarenin gelecekte 
proje planlama,  geliştirme/hazırlama ve gerçekleştirme kapasitesini 
artıracaktır. 
 

5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.1

4  

Proje’de elde edilen kurumsal deneyim gelecekte Belediye/İdarenin 
kendi kaynaklarıyla yürüteceği projelerin yönetimini 
kolaylaştıracaktır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 3
.1

5 

IPYB’de görevlendirilen personel gelecekteki uluslararası projelerde 
görevlendirilmelidir. 5 4 3 2 1 
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4. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ’NİN KİŞİSEL DENEYİME ETKİSİ 

 
 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra, ölçeğe ilişkin derecelendirmeyi göz önüne alarak size 
göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

 
Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 4
.1

  
BHP kapsamında İller Bankasının İdare/Belediyemize vermiş 
olduğu eğitimler bilgi ve deneyimimi artırmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 4
.2

 

 

BHP kapsamında Dünya Bankası’nın İdare/Belediyemize vermiş 
olduğu eğitimler bilgi ve deneyimimi artırmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 4
.3

 

 

BHP kapsamında uluslararası satınalma ve ihale usul ve esasları 
hakkında bilgi ve deneyimim artmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 4
.4

 

 

BHP’de edindiğim bilgi ve deneyim, sözleşme yönetimi ve hakediş 
kontrolü deneyimimi arttırmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 4
.5

  

BHP’de edindiğim bilgi ve deneyim, dış kredi kullanma, geri ödeme 
esas ve usulleri  konusunda deneyimimi arttırmıştır. 

5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 4
.6

  
BHP’de çalışan bireysel ve kurumsal danışmanların proje uygulama 
esnasında kullanmış oldukları bilgi birikimi benim de kişisel bilgi ve 
deneyimimi artırmıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 4
.7

 

 

BHP’de edindiğim bilgi ve deneyim, gelecekte benzeri projeleri 
yürütmeme katkı sağlayacaktır. 5 4 3 2 1 
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5. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ’NİN İDARE/BELEDİYE 
HİZMETLERİNE ETKİSİ 

 
 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra, ölçeğe ilişkin derecelendirmeyi göz önüne alarak size 
göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

 
Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 5
.1

  
BHP kapsamında, İdare/Belediyenin yaptığı altyapı yatırımları, 
hizmetten yararlananlara (yerel halka) sağladığı hizmetin de 
kalitesini artırmıştır/artıracaktır 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 5
.2

  

BHP kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımları 
yerel halkın yaşam ve kalite standartlarına olumlu katkısı 
olmuştur/olacaktır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 5
.3

 

 

BHP kapsamında, İdare/Belediyelerin yaptığı altyapı yatırımlarının 
çevreye olumlu etkisi  olmuştur/olacaktır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 5
.4

 

 

BHP kapsamında, İdare/Belediye’nin mahalli halka hizmet verme 
kapasitesi artmıştır/artacaktır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 5
.5

  

BHP ile sağlanan dış kredi gelecek kuşakların yaşam kalitesini 
artırırken hem şimdiki neslin hem de gelecek nesillerin mali yükünü 
artırmıştır. 
 

5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 5
.6

  

Finansmanı dış kredi ile yapılan altyapı yatırımları, finansmanı öz 
kaynakla yapılan altyapı yatırımlarına kıyasla daha kısa sürede 
tamamlanmaktadır?  
 

5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 5
.7

  

Altyapı yatırımlarının dış kredi ile finansmanında kısmen özkaynak 
kullandırılması  (Dünya Bankası kredilerinde olduğu gibi) 
İdare/Belediyelerin bu projeleri daha fazla sahiplenmesinde bir 
etkendir. 

5 4 3 2 1 
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6. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ (BHP)’NİN İDARE/BELEDİYELERİN  
 MALİ DİSİPLİN SAĞLAMASINA OLAN ETKİLERİ  

6.1 BHP kapsamında, dış kredi geri ödemeleri için İdare/Belediyeniz tarafından açtırılan 
Dış Kredi Geri Ödeme Hesabı, Teminat Hesabı vb. hesaplar, kredinin geri ödeme 
garantisinin oluşması ve mali disiplinin sağlanması açısından gerekli midir? 

   Evet   Hayır 

 
6.2 Yukarıdaki soruya (6.1. soru) “EVET” yanıtı verdiyseniz sizce en önemli nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? (Bir seçenek işaretleyiniz) 
 

 Proje kapsamında açılan bu hesapların her türlü icra ve el koymalara karşı  
  korumalı olması İdare/Belediye’nin dış krediyi geri ödemesini garanti eder. 

 İdare/Belediyenin mali yönden sıkışık olduğu dönemlerde bile borç servisini  
  düzenli  olarak karşılamasını sağlar. 

 Bu tür hesapların açılarak dış kredinin düzenli bir şekilde geri ödenmesi,  
  mevcut anlaşmalara  
  uygun çalışmayı sağlayarak bir sonraki dış krediler için iyi bir referans olur. 
 Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 
 
 

6.3 Yukarıdaki soruya (6.1 sorusuna) “HAYIR” yanıtı verdiyseniz sizce en önemli 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Bir seçenek işaretleyiniz) 

 

 Proje kapsamında açılan bu hesapların takibi zordur. 
 Bu hesapların her türlü icra, haciz ve el koymalara karşı korunamaması  
  durumunda İdare/Belediyeler geri ödeme dönemlerinde mali yönden zor  
  durumda kalabilirler. 

 Bu hesaplarda İdare/Belediye adına biriken paralar, proje kapsamı dışında  
  kullanılamadığı için mali sıkıntı yaşandığı dönemlerde İdare/Belediyeler zor  
  durumda kalabilmektedirler. 
 Diğer (Lütfen yazınız……………………………………………………….) 

6.4 Proje kapsamında hazırlanması zorunlu olan ve dönemsel olarak İller Bankasına 
sunulan raporların İdare/Belediyenizin mali disiplin oluşturmasına olumlu bir 
katkısı var mıdır? 

   Evet   Hayır 

6.5 Kredi/Alt Kredi Anlaşmalarının İdare/Belediyenize getirmiş olduğu 
 sorumluluklar/yükümlülüklerin İdare/Belediyenizin mali disiplin oluşturmasına
 olumlu bir  katkısı  var mıdır? 

   Evet   Hayır 
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7. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ N’DE DÜNYA BANKASININ ROLÜ 
 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra, ölçeğe ilişkin derecelendirmeyi göz önüne alarak size 
göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 7
.1

  
Dünya Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel 
ve kurumsal deneyimin ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına 
olumlu katkı sağlamıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 7
.2

 

BHP kredisinin dış kredi ile finansmanı İdare/Belediyelerin 
uluslararası kredi kullanma kültürünün artmasında fayda sağlamıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 7
.3

 

Dünya Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği 
desteği yeterlidir. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 7
.4

 

 

Gelecekte altyapı yatırımları finansmanının yine dış kredi 
sağlanması uygun olacaktır. 5 4 3 2 1 

8. BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ’NDE İLLER BANKASININ ROLÜ 
 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra, ölçeğe ilişkin derecelendirmeyi göz önüne alarak size 
göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

 
Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 8
.1

  
İller Bankasının BHP kapsamında vermiş olduğu eğitimler kişisel ve 
kurumsal deneyimin ve  dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına 
olumlu katkı sağlamıştır. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 8
.2

 

 

BHP kredisinin İller Bankası vasıtasıyla kullanılması yerinde 
olmuştur. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 8
.3

 

 

İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği  teknik 
desteği yeterlidir. 5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum
 

So
ru

 8
.4

 

 

İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği  
finans/mali desteği yeterlidir. 5 4 3 2 1 

So
ru

 
8.

5 

 

İller Bankası’nın Proje kapsamında İdare/Belediye’ye verdiği  
satınalma desteği yeterlidir. 

Katılıyorum             Katılmıyorum
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5 4 3 2 1 

Katılıyorum             Katılmıyorum

So
ru

 8
.6

  
Gelecekte uluslararası kredi kullanılması halinde yine İller Bankası 
vasıtasıyla kredi kullanılması uygun olacaktır. 

5 4 3 2 1 
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ÖZET 

KIRBAŞ, Derya, İdare/Belediyelerde Altyapı Yatırımlarının Dış Kredi İle 

Finansmanının İdare/Belediyeler ve Proje Yönetim Birimleri Üzerine Etkileri : 

Belediye Hizmetleri Projesi Örneği 

 Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009 

 

  Bu çalışmada, İller Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığı garantisiyle 

Dünya Bankası’ndan temin edilen kredi ile finansmanı sağlanan Belediye Hizmetleri 

Projesi (BHP) kapsamındaki 9 belediye, iki Su ve Kanalizasyon İdaresi ve BHP’de 

görev yapan personelle yapılan bir anket çalışmasıyla altyapı yatırımlarının dış kredi 

ile finansmanının belediyeler ve Proje Yönetim Birimlerinin mali ve teknik 

kapasitesi üzerindeki etkileri ölçülmüştür.   

 Anket sonucunda elde edilen veriler analiz edildiğinde, BHP’nin dış kredi ile 

finansmanının; İPYB personelinin kişisel deneyimlerini artırdığı, idare/belediyelerin 

örgütlenmesine, mali disiplin oluşturmasına,  kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine 

ve dış kredi kullanım kültürünün oluşmasına olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. 

BHP ile edinilen kişisel ve kurumsal deneyim ve oluşturulan mali ve teknik kapasite 

artışı, idare/belediyelerin bundan sonraki benzer projeleri yürütmelerine olumlu katkı 

sağlayacağı ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca katılımcılar, BHP kapsamında İller Bankası’nın ve Dünya Bankası’nın 

proje sürecinde vermiş olduğu idari, mali ve teknik desteğin yeterli olduğu ve 

idare/belediyelerin gelecekte de altyapı yatırımların finansmanında dış kredi 

kullanmak ve sağlanacak krediyi yine İller Bankası aracılığıyla temin etmek 

istemektedirler. 

Anahtar Sözcükler 

1. Altyapı yatırımları 

2. Uluslararası Finansman Kuruluşları 

3. Proje Yönetim Birimleri 

4. Belediye Hizmetleri Projesi 

5. Dünya Bankası Satınalma Usulleri 

6. Dünya Bankası Kredi Kullanım Koşulları 
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ABSTRACT 

 

KIRBAŞ, Derya, "The Effects of the Infra-Structure Investments by the 
Administrations/Municipalities Financed by Foreign Borrowings on the Project 
Management Units of the Administrations/Municipalities: An Example from the 
Municipality Services Project", Master Thesis, Ankara, 2009 
 

In this thesis the effect of financing the infra structure investments through 

foreign loans on the financial and technical capacity of the municipalities and the 

Project Management Units is tested by a questionnaire carried out with the 9 of the 

municipalities and two of the water and sewerage administrations within the scope of 

the Municipality Services Project financed by a loan obtained by Iller Bank from the 

World Bank under the guarantee of the Undersecretariat of Treasury.  

The analysis of the data obtained though the questionnaire revealed the fact 

that financing the BHP by a foreign loan improved the personal experiences, 

strengthen the organizational efficiency and instutional capacity, improved the 

financial discipline of the municipalities/administrations. It is found that the personal 

and instutional experience and improved financial and technical capacity shall 

contribute positively in imlementing the similar future projects.    

In addition the participants observing the fact that the administrative, 

financial, and technical support provided by both İller Bank and the World Bank are 

adequate and  stated the views that they would like to use the foreign financing for 

future infra structure investments through İller Bank. 
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