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1.

Giriş

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehirlerin ve
ilçe belediyelerinin kuruluş ve işleyişine dair kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu
çerçevede, büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiş, büyükşehir belediyelerinin görev
alanlarının il sınırlarına kadar genişletilmesi ile birlikte bağlı ilçelerin sınırları içerisinde yer alan
köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve söz konusu illerde il özel idareleri
kapatılmıştır. Böylelikle büyükşehirlerde yaşayan nüfus önemli ölçüde artmış ve bahse konu
yeni yapılanma çerçevesinde kırsal alanlara yönelik hizmet sunumunda kurumsal yetki ve
sorumluluklar yeniden düzenlenmiş; il özel idarelerinin kapatılması ile köyler ve beldelerin
mahalle olarak ilçe belediyelerine bağlanması neticesinde kırsal alanlarda altyapı ve
hizmetlerin sunumu da büyükşehir belediyelerinin görevleri arasına dâhil olmuştur. Bu
bağlamda söz konusu Kanun ile büyükşehirlere köylerden dönüşerek yeni katılan, merkezdeki
mahallelere göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş, sulama, içme suyu, kanalizasyon,
yollar vb. altyapılara erişimin kısıtlı olduğu mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
amacıyla İstanbul ve Kocaeli hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idarelerin
yatırım bütçelerinin en az %10’unun on yıl süre ile bu yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için
kullanılması zorunluluğu getirilmiştir.
Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında yer alan “A.1.1.6. Büyükşehir
Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin yatırım bütçelerinin %10’unu kırsal alanlardaki altyapı
işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının geliştirilmesi” faaliyeti
kapsamında değişen yapıda kırsal altyapı ve hizmetlerin sunulması süreçlerinin araştırılarak
hizmet standartlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, hizmet standartlarının geliştirilmesine temel oluşturmak üzere büyükşehir ve
ilçe belediyelerinin kırsal altyapı ve hizmetlerinin sunulması süreçleri yasal, kurumsal,
ekonomik ve sosyal sorun alanları çerçevesinde bütüncül bir şekilde irdelenmiştir. Çalışma
kapsamında büyükşehir belediyelerinde altyapı hizmetlerinin sunumu, bütçe ve yatırım
süreçleri ile bu alanda yaşanan sorun ve ihtiyaçları analiz etmek amacıyla Ek-1’de yer verilen
kapsamlı soru seti belediyelerle paylaşılmış, belediyelerle durum değerlendirme toplantıları
gerçekleştirilmiş, ayrıca çeşitli AB ülkeleri yerel yönetimlerinin temsilcileriyle yapılan
görüşmelerden elde edilen bulgulardan faydalanılmıştır. Söz konusu toplantılara katılım
sağlayan kurum ve temsilci bilgileri Ek-2’de sunulmuştur.
Çalışmada öncelikle kırsal altyapı yatırımları ve hizmetlerin sunulmasında ilgili mevzuat
incelenerek altyapı yatırımlarının bütçe ve yatırım süreçleri içerisindeki konumu yasal
çerçevede ele alınmıştır. Sonraki aşamada ise belediyeler tarafından yapılan kırsal altyapı
yatırımlarına ilave olarak merkezi yönetim tarafından belediyelerle iş birliği içerisinde ulusal
ölçekte yürütülen projelere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise farklı ölçek ve organizasyonel
yeteneklere sahip olan 30 büyükşehir belediyesinin benzer ve farklı yönlerinin incelenebilmesi
amacıyla sosyo-ekonomik, ulaştırma ve çevre göstergeleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Dördüncü bölümde 6360 sayılı Kanunun kırsal altyapı yatırımları üzerindeki etkilerini araştıran
öne çıkan akademik çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Beşinci bölümde ise büyükşehir
belediyeleri tarafından hazırlanan stratejik plan, performans programı, bütçe ve yatırım
1

programı çalışmaları, kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili olabilecek hususlara yer
verilmek suretiyle sunulmaktadır. Mevcut durum çalışması kapsamındaki son bölüm olan
altıncı başlıkta ise ilgili belediyeler ve merkezi yönetim kapsamındaki kurumların
temsilcileriyle yapılan çevrim içi durum değerlendirme toplantıları ve katılımcılara yöneltilen
yarı yapılandırılmış sorular marifetiyle temin edilen yazılı cevaplar çerçevesinde elde edilen
bulgular nitel bir perspektifle analiz edilerek raporlanmıştır.
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2. Belediyelerin Altyapı Hizmetlerinde Mevzuat, Kurumsal
Yapılanma ve Ulusal Ölçekteki Projeler
Kamu kesiminin vatandaşlara daha yüksek yaşam standartlarında imkânlar sunması, yaratılan
gelirin adil bir şekilde dağıtılması, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetleri ile sosyal imkânlara
erişimi kolaylaştırarak yoksulluğun azaltılması ve refah artışı sağlayabilmesi devletlerin sosyal
devlet ilkesi ile stratejik öncelikler çerçevesinde denge kuran doğru kaynak tahsisi, akılcı
mekân planlaması ve örgütlerinin koordinasyon ve iş bölümünü etkin bir şekilde
kurgulamasıyla mümkün olmaktadır. Kamu altyapı hizmetleri sunumunda, iktisadi, sosyal,
politik, coğrafi, yasal ve teknolojik birçok parametre etkili olsa da söz konusu hizmet
sunumundaki kalite düzeyi ve toplumun tüm kesimlerinin kamu altyapı hizmetlerine adil
erişimi merkezi ve yerel yönetimler için öncelikli bir alan olmalıdır. Ancak kamu altyapı
hizmetlerinin vatandaşlara sunumunda politik karar alma süreçlerindeki ve yönetsel ölçekteki
etkinsizlikler, organizasyonel sorunlar, kurumsal kapasite eksikliği ve finansal problemler
nedeniyle sorunlar yaşandığı ve istenen uygulama bütünlüğünün yeterince sağlanamadığı
görülmektedir.
Kamu altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi bağlamında kamu kesimi örgütlenmesinin
yönetsel olarak merkezi ve yerel düzeyde sağlanması hususunda yasal çerçeve bulunsa da
uygulamada bir standardizasyon sağlanamamaktadır. Bu çerçevede; vatandaşların nitelikli
kamu hizmetine erişiminde gerek yönetsel ölçek gerekse de hizmet kalitesi açısından farklı
uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda; izleyen alt bölümlerde öncelikle kamu
hizmetlerinin kamu kesimi örgütlenmeleri olan merkezi ve yerel yönetimler açısından
sunumuna ilişkin yasal çerçeve sunulmuş, kırsal altyapı standartlarına ilişkin temel kanunlara
yer verilmiş ve bu kapsamda yürütülen önemli projeler açıklanmıştır.

2.1. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360 Sayılı On Dört
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
1982 Anayasası’nın 127’nci maddesinde, kanunla büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim
biçimlerinin getirilebileceği hüküm altına alınmış, böylelikle de belediyelerin özel bir türü
olarak nitelendirilebilecek olan büyükşehir belediyelerinin kurulması yönünde anayasal
dayanak oluşturulmuştur. Hâlihazırda 6360 sayılı yasa ile değişen yapıda Türkiye’de 30 adet
büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Söz konusu illere büyükşehir statülerinin ihdas
edilmesine ilişkin yasal düzenlemeler ve belediyelerin kuruluş tarihleri Tablo 1’de
sunulmaktadır.
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Tablo 1: Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluş Tarihleri (Zengin, 2014; Tekin, 2018)
Yıl

Yasal Düzenleme

Büyükşehir Belediyesi

1984

3030 sayılı Kanun

İstanbul, Ankara, İzmir

1986

3306 sayılı Kanun

Adana

1987

3391, 3398 ve 3399 sayılı
Kanunlar

Bursa, Gaziantep, Konya

1988

3508 sayılı Kanun

Kayseri

1993

504 sayılı KHK

Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,
İzmit (Kocaeli), Mersin, Samsun

2000

593 sayılı KHK

Adapazarı (Sakarya)

2014

6360 sayılı Kanun

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya,
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

6447 sayılı Kanun

Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkilerini düzenleyen temel kanun niteliğinde olan 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 23.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanunun amacı “büyükşehir belediyesi
yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve
uyum içinde yürütülmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir. Kanun, büyükşehir belediyeleri ve
büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, belediyeler arasındaki
özellikle altyapı ve ulaştırma alanlarındaki koordinasyon, büyükşehir belediyesi organlarının
görevleri ve işleyişi, belediye gelirleri ve bütçe süreci gibi hususları düzenlemektedir.
5216 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kanun koyucu tarafından birçok kez
değiştirilmiştir. Ancak 6.12.2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 ile
büyükşehirlerin ve ilçe belediyelerinin kuruluş ve işleyişini kökten değiştiren kapsamlı
değişiklikler getirilmiş, ayrıca 5216 sayılı Kanunun birçok maddesi yeni oluşturulan sisteme
göre değiştirilmiştir. Bu nedenle büyükşehir belediyelerinin ve bu şehirlerdeki ilçe
belediyelerinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişlerini düzenleyen temel mevzuat olarak 5216 ve
6360 sayılı Kanunların birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.
6360 sayılı Kanun ile,
•

Büyükşehir belediyesi tanımı değiştirilerek büyükşehirlerin sınırları il mülki sınırlarını
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

1

14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle, bu Kanunun başlığında yer alan “ON ÜÇ” ibaresi “ON
DÖRT” olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1’inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan
“Muğla,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir.
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•

•

•

On dört yeni büyükşehir belediyesi (Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu 2 , Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van)
kurulmuştur. Böylelikle toplam büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükselmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin görev alanının il sınırlarına kadar genişlemesi ile birlikte
bağlı ilçelerin sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılmış, köyler ve beldeler mahalle olarak ilçe belediyelerine bağlanmıştır. Ayrıca
bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.
Büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış, valiliklere bağlı Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur.

Yeni yapılanma ile birlikte büyükşehirlerde yaşayan nüfus önemli ölçüde artmıştır ve 2020 yılı
itibarıyla nüfusun %77,9’u büyükşehirlerde yaşamaktadır. Bu durum büyükşehirlerin sunması
gereken hizmetlerin kapsamını genişletmiş ve köylerin ve beldelerin tüzel kişiliğinin
kaldırılması ile kırsal alanda sunulan hizmetler de büyükşehirlerin yetki ve sorumlulukları
arasına dâhil olmuştur. Büyükşehirlere köylerden dönüşerek yeni katılan, merkezdeki
mahallelere göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş, sulama, içme suyu, kanalizasyon,
yollar vb. altyapılara erişimin kısıtlı olduğu mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
amacıyla, 6360 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesinin 24’üncü fıkrası ile İstanbul ve Kocaeli
hariç büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idarelerin yatırım bütçelerinin en az %
10’unun on yıl süre ile bu yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayrılması ve kullanılması
zorunluluğu getirilmiştir.
Bununla birlikte, şehir merkezlerindeki mahalleler ile merkeze uzak, kırsal yerleşim
özelliklerinin devam ettiği köylerden dönüşen mahallelerin aynı statüde değerlendirilmesinin
yarattığı aksaklıkları gidermek amacıyla, 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 7254 sayılı Kanun ile bu mahallelerin sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine
uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, kırsal yerleşim özelliği taşımaya devam edip
etmediği hususları dikkate alınarak “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim yeri” olarak
belirlenebilmesine imkân sağlanmıştır.
Kanun koyucu tarafından yapılan değişiklikler sonucunda 5216 sayılı Kanunun ilgili
maddelerinde büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan altyapı
yatırım ve hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar ile bütçe ve koordinasyona ilişkin
hususları düzenleyen maddelerin ilgili fıkraları aşağıda detaylandırılmıştır.
Bu çerçevede, büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinin de görüşlerini alarak stratejik plân,
yıllık hedefler, yatırım programı ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayacağı hükme
bağlanmış olup, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uyum içerisinde faaliyet göstermeleri
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, hazırlanan büyükşehir ve ilçe belediye
bütçelerinin, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve yatırım ve hizmetler
arasında bütünlük sağlayacak biçimde birlikte görüşülerek karara bağlanacağı ve tek bütçe
hâlinde yayımlanacağı düzenlenmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin 5216 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında yatırım ve
hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmaktadır:
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14.3.2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanun ile kurulmuştur.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu
yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek,
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su
havzalarının korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak,
yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması
hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf
edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak,
Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat
bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri
yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her
türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,
Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve
denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek,
büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak şehir merkezine olan uzaklık,
nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu
taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek,
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri
kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma
sonunda üretilen suları pazarlamak,
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek,
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının,
yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

Altyapı yatırımları büyükşehir belediyeleri tarafından gerçekleştirilirken, ilçe belediyelerinin
7’nci maddeye göre büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak
ve aktarma istasyonuna taşımak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak;
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;
sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımını yapmak, bölge otoparkı,
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kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek gibi
görevleri bulunmaktadır.
Ayrıca bahse konu 7’nci maddeye 6360 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca gerek büyükşehir
gerek ilçe belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve
hizmette bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.
5216 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde ise altyapı yatırım ve hizmetlerinin büyükşehir
belediyeleri tarafından Altyapı Koordinasyon Merkezleri (AYKOME) aracılığıyla diğer
belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütülmesine ilişkin
hükümlere yer verilmiştir. Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde
yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı, ilçe belediye
başkanlarının kendi belediyelerini ilgilendiren konuların görüşülmesinde üye olarak katıldığı
AYKOME, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak
altyapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak
programları birleştirerek kesin program hâline getirmekle görevlidir. AYKOME’lerin çalışma
usul ve esasları Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde
düzenlenmiş olup, kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 2.4 numaralı bölümde detaylı
olarak incelenmektedir.
Kanunun 9’uncu maddesinde ise büyükşehir belediyelerinde ulaşım hizmetlerinin Ulaşım
Koordinasyon Merkezleri (UKOME) aracılığıyla koordinasyon içerisinde sunulmasına ilişkin
hükümler yer almaktadır. Buna göre Kanunla büyükşehir belediyesine verilen trafik
hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlenmesi ile taksi, dolmuş ve servis
araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları
dâhilinde il trafik komisyonunun yetkileri UKOME tarafından kullanılmaktadır.
5216 sayılı Kanunun 27’nci maddesinde yer verilen büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki
hizmet ilişkileri ve koordinasyona ilişkin hükümler aşağıda sunulmaktadır:
•

•

•
•

•

Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi
bakımından uyum ve koordinasyon büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.
Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında
hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye
meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.
Büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel
tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler
arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü
büyükşehir belediye meclisince yapılır.
Büyükşehir belediyesi, 7’nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları
çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak
büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek
zorundadır.
İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından
karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına
dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir.
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•

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım
yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10’unu
aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım
programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi
ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.

5216 ve 6360 sayılı Kanunlarla büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyon içerisinde
faaliyet göstermeleri zorunluluğuna ve aralarındaki görev ve yetki paylaşımına ilişkin hususlar
yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenirken, 6360 sayılı Kanun kapsamında kırsal alanların
tanımlanmasına ilişkin getirilen kritik değişikliklerle çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;
•

•

•

•

Büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırlarıyla özdeşleştirilmiş, bununla birlikte bağlı
ilçelerin sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılmış,
Köyler ve beldelerin mahalle olarak ilçe belediyelerine bağlanmasıyla, kırsal
yerleşimler tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda ilçe ve büyükşehir
belediyelerine bağımlı hale gelmiş,
İl Özel İdareleri’nin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle kırsal altyapı yatırımı
faaliyetlerinin büyük bir kısmının büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülmesi
amaçlanmış,
Köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkan yatırım ve hizmete erişim
problemlerinden dolayı kırsal mahalle ve kırsal yerleşim yeri kavramı ortaya çıkmıştır.

2.2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Kanunun amacı “belediyenin kuruluşunu, organlarını,
yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek” olarak
belirlenmiştir.
5393 sayılı Kanunla bazı belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılmış, bu belediyeler tarafından
sunulan hizmetlerin devam edebilmesi amacıyla 2008 yılında yapılan bir değişiklikle 11’inci
maddeye “Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin
aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen
yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu,
kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için
gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri
kurulabilir.” ifadesi eklenmiştir.
6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5393 sayılı Kanunda
da önemli değişiklikler yapılmıştır.
Bu çerçevede, 5393 sayılı Kanunun mevcut halinde ilgili maddelerinde düzenlenen
belediyelerin altyapı hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları ile bütçe süreçlerine
ilişkin süreçler aşağıda detaylandırılmıştır.
Kanunun 14’üncü maddesinde belediyelerin yatırım ve hizmetlere ilişkin bazı görevleri;
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•

•
•

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve
ambulans; şehir içi trafik; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal
hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilmek
veya yaptırabilmek, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilmek;
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilmek ve işletebilmek olarak sıralanmaktadır.

Belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı,
hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanacağı ve hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirleneceği belirtilmiş olup, objektif ve somut kriterlere
yer verilmemiştir. Kanuna 6360 sayılı Kanunla eklenen hüküm uyarınca, büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açmak zorundadır. Diğer belediyelerin de mali durumları ve hizmet önceliklerini
değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabileceği ayrıca hüküm altına
alınmıştır.
5393 sayılı Kanunun Belediyenin Yetki ve İmtiyazları başlıklı 15’inci maddesinde yer verildiği
üzere belediyelerin altyapı yatırımları ve kırsal kalkınmaya ilişkin bazı görevleri aşağıda yer
almaktadır;
•
•

•
•
•

•

•

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem
dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin
gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların
belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının,
yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek
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2.3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 04.03.2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanunun amacı “il özel idaresinin kuruluşunu,
organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemek” olarak belirlenmiştir. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde il özel idarelerinin
tüzel kişiliklerinin kaldırılması sonucunda 5302 sayılı Kanunun uygulama alanı büyükşehir
olmayan illerle sınırlanmıştır.
5302 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde yer verildiği üzere il özel idarelerinin altyapı yatırımları
ve kırsal kalkınmaya ilişkin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hükümler aşağıda yer
almaktadır;
•

•

•

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin
desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye
sınırları dışında yapmak,
Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının,
yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı
ve onarımıyla ilgili işleri yapmak,
Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının yapım, bakım ve onarım işleri, devlet
ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim,
kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlerine ilişkin
yatırımları ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren
diğer yatırımları tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırmak,

2.4. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
5216 sayılı Kanunun 8 ve 9’uncu maddelerine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği” 15.6.2006 tarihli
ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile büyükşehir
belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ile Ulaşım
Koordinasyon Merkezlerinin (UKOME) kuruluş, görev ve yetkileriyle söz konusu merkezlerin
çalışma usul ve esasları, ayrıca altyapı yatırım hesabının oluşturulması ve gelirleri
düzenlenmektedir.
Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde altyapı kavramı “İçme suyu ve kanalizasyon projeleri,
elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri,
hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve
benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamalar” olarak tanımlanmaktadır.
Yönetmeliğin Bağlayıcılık başlıklı 6’ncı maddesinde “Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım
koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar;
büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” hükmüne yer verilmektedir.
Yönetmelik kapsamında öncelikle altyapı koordinasyon merkezlerinin kuruluş, görev ve
yetkileri tanımlanmış, toplantı usullerine yer verilmiş, altyapı koordinasyon birimlerinin
görevleri ile çalışma usul ve esasları sıralanmış, sonrasında ise altyapı yatırım hesabına ilişkin
maddelere geçilmiştir.
10

AYKOME, büyükşehir belediyesi başkanı ve görevlendireceği kişiler, merkezi yönetim kurum
ve kuruluşlarının temsilcileri, belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara
göre büyükşehir ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımıyla
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, yönetmeliğin 8’inci maddesinde yer verildiği üzere
büyükşehir dâhilindeki altyapı hizmetlerinin etkili ve koordinasyon içinde yürütülmesini
teminen AYKOME;
•

•

•
•

•

•

•

•

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir
dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun
olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde
üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden
fazla kurum ve kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde
gerçekleştirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur.
Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir ve ilçe
belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları
harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu
programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar
durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale
getirilmesini sağlar.
Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil
durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki
verir.
Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde altyapı ile ilgili kazı yapacak
gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; ilçe
belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar.
AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili
standartları belirler.

Altyapı yatırım projelerinin ilçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde
yürütülebilmesi ve altyapı finansmanının sağlanabilmesini teminen altyapı yatırım hesabının
oluşturulması amaçlanmış olup, bu çerçevede altyapı yatırım hesabının oluşumu, harcama
usulü ve harcama yetkilisine ilişkin hükümler yönetmeliğin 14, 15 ve 16’ncı maddelerinde
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
•

Altyapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir
şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde
edilen gelirlerden oluşur.

•

Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır.
Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan
ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım
hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu
gelirler amacının dışında harcanamaz.
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•

Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve
sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi
bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında
kullanılamaz.

•

İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda
yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe
belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve
sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.

•

Altyapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu harcama usul
ve esaslarına tabidir. Altyapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon
biriminin en üst yöneticisidir.

Altyapı yatırım hesabının ortak programa alınan altyapı yatırımları için oluşturulduğu göz
önünde bulundurulduğunda, kırsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve finansmanı
noktasında ilave bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

2.5. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Daha önce belirtildiği üzere, 6360 sayılı Kanunla getirilen önemli yeniliklerden biri olarak,
Kanunun 34’üncü maddesiyle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanuna 28/A maddesinin eklenmesi suretiyle büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde
kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve
koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin
tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu
kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere
valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) kurulmuştur.
6360 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde yer verildiği üzere YİKOB’ların, Bakanlıklar ve diğer
merkezi idare kuruluşlarının kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım,
yapım, bakım, onarım ve yardım işlerine aracılık edebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca
YİKOB’lar merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu,
denetimi ve izlenmesi ile acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi hususlarında yetkili
kılınmıştır.
Diğer taraftan, YİKOB’ların kurulması süreci incelendiğinde ise kanunlaşma sürecinde gerek
organizasyonel gerekse de hukuki statü açısından birtakım değişiklikler yapıldığı dikkati
çekmektedir. 6360 sayılı Kanun kapsamında TBMM bünyesinde yapılan görüşmelerde
hazırlanan İçişleri Komisyonu raporunda il özel idaresi kaldırılan illerde vali yönetiminde
Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi adlı özel bütçeli ve tüzel kişilikli bir birim kurulması
öngörüldüğü ancak bu düzenlemenin alt komisyonda Hükümet tarafından geri çekildiği, yerine
de özel bütçeli ancak tüzel kişiliği olmayan bir alt birim olarak yeniden düzenlendiği ifade
edilmektedir. Bu çerçevede, ilk aşamada özel bütçeli ve tüzel kişiliği olan bir birim olarak
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öngörülen YİKOB’ların statüsünün 6360 sayılı Kanunun yasalaşma sürecinde değiştirildiği
görülmektedir.
YİKOB’ların yasal statüsü 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe konmasından sonraki süreçte tartışma
konusu olmuş, sonuç olarak da 1.9.2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
674 Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname”nin 35’inci maddesiyle 3152 sayılı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun”un 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “valiye bağlı
olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli” ibaresi
eklenmiştir. Bununla birlikte, YİKOB’ların ilin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü
yatırım ve hizmetleri yerine getirebileceği; bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer
tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabileceği ve ortak projeler
yürütebileceği hükme bağlanmıştır.
Bununla birlikte, 6360 sayılı Kanun kapsamında kurulan YİKOB’ların çalışma usul ve esaslarını
düzenlemek üzere Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları
ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 04.04.2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu yönetmeliğin 5’inci
maddesinde yer verildiği üzere YİKOB’lar;
•
•
•
•

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını,
izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine
etmek,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği
araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,
İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine
getirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve ortak projeler yürütmek,

üzere altyapı yatırımları ve hizmetlerinin yürütülmesi hususlarında görevli ve sorumlu
kılınmıştır.

2.6. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
Daha önce belirtildiği üzere, 6360 sayılı Kanunla ortaya çıkan yapılanma sonucu şehir
merkezlerindeki mahalleler ile merkeze uzak, kırsal yerleşim özelliklerinin devam ettiği
köylerden dönüşen mahallelerin aynı statüde değerlendirilmesinin yarattığı aksaklıkları
gidermek amacıyla, 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7254 sayılı
Kanun ile 5216 sayılı Kanun değiştirilerek bu mahallelerin sosyo-ekonomik durumu, şehir
merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, kırsal yerleşim özelliği taşımaya devam
edip etmediği dikkate alınarak “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim yeri” olarak
belirlenebilmesine imkân sağlanmıştır.
Buna göre 5216 sayılı Kanunun Ek 3’üncü maddesinde “Köy veya belde belediyesi iken
mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu,
şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve
benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine
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büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim
özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler”in kırsal mahalle olarak kabul edileceği ifade
edilmektedir. Diğer taraftan; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde de
on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebileceği söz konusu
Kanun kapsamında hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik
alan olarak belirlenen yerleşimlere emlak vergisi, inşaat ve imar harcı muafiyeti ve indirimleri
ile içme ve kullanma suyu tarifelerinden indirim yapılacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede
birçok mahallenin kırsal mahalle statüsü almak üzere başvuru yapması beklenmektedir.
15.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal
Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği”nde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanların
tespitinin sağlanması ve söz konusu yerleşimlerde uygulanacak muafiyet ve indirimler
düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında şehir merkezi “Büyükşehir ilçe belediye sınırları
içinde halkın yoğun olarak ikamet ettiği ya da sosyo-ekonomik nedenlerle etrafındaki yerleşim
yerlerinden olumlu anlamda ayrıldığı veya imar ve altyapı hizmetleri bakımından bütünlük
gösteren ticari, sosyal, kültürel yapılar ile kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yapıların bir arada
bulunduğu yerleri” olarak tanımlanmıştır.
Yönetmelik kapsamında kırsal mahallelerin tespit edilmesinde kırsal mahallenin büyükşehir
belediyeleri sınırları içinde olup, 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken
mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca bir mahallenin
kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;
•
•
•
•
•
•

Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,
Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,
Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine
erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,
Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,
İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,
Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir
kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal
üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit
edilmiş olup olmaması hususlarından bir veya daha fazlası ile benzeri hususların
dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kırsal yerleşik alanların tespitinde ise kırsal mahallelerin tespiti için belirlenen şartları
taşımaması nedeniyle kırsal mahalle olarak belirlenemeyen mahallelerdeki on bin
metrekareden az olmayan alanların kırsal mahalleler için belirlenen şartlarda kırsal yerleşik
alan olarak belirlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca, Yönetmelik kapsamında kırsal
yerleşik alanların bir mahallenin veya birden fazla mahallenin bir kısmını içeren yerlerinde
tespit edilebileceği belirtilmektedir.
6360 sayılı Kanun gereğince belediyeler tarafından kırsal altyapı yatırımlarına toplam
yatırımların en az yüzde 10’u kadar kaynak ayrılırken yukarıda sayıların kriterlerin kırsal alan
tanımlanmasında faydalı olacağı görülmekte, bununla birlikte Yönetmelik kapsamında kırsal
mahalle ve kırsal yerleşik alan olarak belirlenen alanların belediyeler tarafından kırsal altyapı
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yatırımlarının ölçülmesinde ve izlenmesinde kullanılacak mekânsal kararlar ile büyük ölçüde
örtüşeceği anlaşılmaktadır.

2.7. Diğer İlgili Mevzuat
2.7.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini,
kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve malî kontrolün düzenlenmesini amaçlayan 5018 sayılı Kanun kapsamında
yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Söz konusu Kanunda mahalli idare
“yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye,
il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler”
olarak tanımlanmaktadır.
5018 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde kamu yatırım projelerine ilişkin hükümler yer almakla
birlikte, söz konusu maddenin ilgili fıkrasında mahalli idarelerin yatırımlarının uygulanması ve
izlenmesine ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığınca belirleneceği ifade edilmektedir.
Ancak hâlihazırda mahalli idarelerin yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, mahalli idareler tarafından yürütülmesi
planlanan dış kredili altyapı projelerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinde
ifade edildiği üzere dış borçlanmanın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyenin yatırım
programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla yapılabileceği; ayrıca dış finansmanın
Cumhurbaşkanınca kabul edilen ve ileri teknoloji ve büyük tutarda maddî kaynak gerektiren
altyapı yatırımlarında kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda; belediyelerin dış
finansman gerektiren ileri teknolojili altyapı yatırımlarının merkezi yönetim bütçe kanununa
uygun olarak hazırlanan kamu yatırım programına dâhil edilmesine ilişkin usul ve esaslar
Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirlenmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020a).
5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde, mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet
raporlarının birer örneğinin Sayıştaya ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderileceği, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahalli
idareler genel faaliyet raporunu hazırlayacağı, kamuoyuna açıklayacağı ve anılan raporun birer
örneğinin Sayıştaya ve Cumhurbaşkanlığına gönderileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca yine
aynı maddede Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanacak genel faaliyet raporunda mahallî
idarelerin malî yapılarına ilişkin genel değerlendirmelere de yer verileceği belirtilmektedir.
Bununla birlikte, kırsal altyapı yatırımlarına toplam yatırımlar içerisinde %10 pay ayrılması
zorunluluğu ile ilgili olarak, kaynak tahsisi, izleme ve değerlendirme konularında usulleri
belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır.

2.7.2. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
2872 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimlere özellikle katı atık bertaraf tesisleri ve atık su
sistemlerine ilişkin çeşitli görevler getirilmektedir. Bu çerçevede söz konusu Kanunun izin
alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü başlıklı 11’inci maddesinde yerel yönetimlerin
sorumluluğundaki hükümler aşağıda sunulmaktadır:
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•

•

•

Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların
bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı
ve işletilmesinden; büyükşehirlerde 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla
belirlenen kuruluşlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların
dışında iskâna konu her türlü kullanım alanında valiliğin denetiminde bu alanları
kullananlar sorumludur.
Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup
olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her
türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına
kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden
yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer
idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır.
Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.
Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan
ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım,
onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten
yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,
taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili
hizmetler dışında kullanılamaz.

2.7.3. 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden
Pay Verilmesi Hakkında Kanun
İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak
paylara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 15.7.2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5779 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimlerin
kendi içerisinde ve merkezi yönetimle bütçe gelirlerinin paylaşımı konu edilmektedir. Kanun
kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere pay ayrılmasında Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İller Bankası rol oynamaktadır. Genel bütçe vergi
gelirlerinin %4,5’i büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin, %1,5’i büyükşehir olmayan illerdeki
belediyelerin ve %0,5’i İl Özel İdarelerinin payı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından İller Bankasına aktarılmaktadır. İller Bankası Kanunda yer alan esaslar çerçevesinde
nüfus, yüzölçümü, gelişmişlik indeksi vb. kriterleri dikkate alarak belediyelere ve il özel
idarelerine bu payları aktarmaktadır. Büyükşehir belediyelerine ise büyükşehir belediye
sınırları içerisinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinin %6’sı doğrudan Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından aktarılmaktadır. Ayrıca, büyükşehir belediyelerine ilaveten
büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine tahsis edilmek üzere ayrılan payın yüzde 30’u da gelir
olarak aktarılmaktadır.
Kanun kapsamında ayrıca belediyelere aktarılan denkleştirme ödeneği ve belediye yardım
ödeneği aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:
•

Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Hazine ve
Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak
üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu ödeneği,
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•

Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına
aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin %65’ini eşit şekilde, %35’ini ise nüfus
esasına göre dağıtır.
Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla
Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini,
belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Genel bütçe gelirlerinden belediyelere ve özel idarelere aktarılan ödeneklerin akışı Şekil 1’de
özetlenmektedir.
Şekil 1.5779 Sayılı Kanun Çerçevesinde Genel Bütçe Gelirlerinden Aktarılan Paylar

Genel Bütçe Vergi Gelirleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Nüfusu 10.000’den az
belediyeler için

Cumhurbaşkanı Kararı ile

İller Bankası

Büyükşehir
Belediyeleri

Genel Bütçe Payları

Büyükşehir İlçe
Belediyeleri

Büyükşehir
Olmayan İllerdeki
Belediyeler

Belediyelere Yardım Ödeneği
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İl Özel İdareleri

Denkleştirme Ödeneği

Kanunun Geçici 1’inci maddesi çerçevesinde denkleştirme ödeneğinin yüzde 30’unun
Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin
Yönetmelik kapsamında yürütülen ve Kanunun yayımı tarihinde İlbank A.Ş.’nin yükümlülüğü
altında bulunan harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, deniz deşarjı, proje ve yapım
işlerinin finansmanında kullanılmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iki eşit taksit
halinde ve beş yıl süre ile İlbank A.Ş.’ye aktarılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu geçici Kanun
maddesi ve bahse konu Yönetmelik çerçevesinde mevcut durumda belediyelere finansman
sağlanmamaktadır, ancak yönetmelik ekinde yer alan değerlendirme kriterleri projelerin
seçilmesi ve önceliklendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle ilgili yönetmelik
2.7.4. bölümünde detaylandırılacaktır.
Genel bütçeden belediyelere ayrılacak paylar düzenlenirken yatırımlara ve özellikle kırsal
altyapı yatırımlarına ayrılacak ödeneklere ilişkin düzenlemeler ve kısıtlamalar getirilmemiştir.
Yalnızca belediyelere yardım ödeneğinin yatırımlar için Cumhurbaşkanı Kararı ile
kullandırılacağı belirtilmekte, yatırımların niteliği hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Bu
bağlamda büyükşehir belediyeleri tarafından 6360 sayılı Kanun gereği kırsal altyapı
yatırımlarına ayrılması öngörülen kaynağa özel bir tahsis bulunmamaktadır.

2.7.4. Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin
Kullanımına İlişkin Yönetmelik
14.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis
Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik”in amacı, “malî kaynağı yetersiz olan
belediyelerin İller Bankasınca hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından
yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri
kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı
tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul
ve esaslarının düzenlenmesi” olarak ifade edilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu yönetmelik
kapsamında desteklenen projelere İller Bankasının yıllık yatırım programında 2012 yılına kadar
yer verilmiş, ancak sonraki yıllarda ise söz konusu proje finansman desteklerinin yerini 2.8
numaralı bölümde detaylandırılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) almıştır.
Yönetmelik kapsamında finansman desteğinden yararlanan projelerin ön değerlendirmesinde
son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 ve altında olan belediyelerin başvuruları dikkate
alınırken ön değerlendirme sonucunda ödenekten yararlanabileceği belirlenen projeler
yönetmelik ekinde yer verilen ve değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılarak
sıralanmakta, sonrasında ise ödenek durumuna göre projeler, en yüksek puandan başlamak
üzere yatırım programına teklif için seçilmektedir. Diğer taraftan; SUKAP projesine
başlanılmasıyla yönetmelik kapsamında proje yürütülmemiş olmakla birlikte Tablo 2’de yer
verilen değerlendirme kriterleri ve puanlandırma sistematiği proje önceliklendirmesi
açısından önemli bir altlık oluşturmaktadır.
Tablo 2: Değerlendirme Kriterleri
KRİTERLER
(1) Sektörel Öncelik
a) Su
b) Atıksu
c) Katı Atık
(2) Çevresel Öncelik
a) Alıcı Ortam Özellikleri

PUANLAR
20
15
5
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1) İçmesuyu Kaynağını Doğrudan Kirletenler
2) İçmesuyu amaçlı kullanılmayan kapalı havza su
kaynaklarını kirletenler
3) Deniz ve akarsu kaynaklarını doğrudan kirletenler
b) Bölgedeki sağlık problemini çözümleyen projeler*
(3) Belediyenin Nüfusu
a) < 20.000 kişi
b) 20.000 – 100.000 kişi
(4) Projenin Sürdürülebilirliği
a) İşletme ve bakım maliyetlerinin karşılanabilirliği**
1) Su tarifeleri 0,5–1,0 YTL/m3 arası
2) Su tarifeleri 1,0–1,5 YTL/m3 arası
3) Su tarifeleri 1,5 YTL/m3 üzeri
b) Belediyenin teknik kapasitesi
1) Teknik Eleman Bulunduran
(5) Projenin Durumu
a) Yeni proje
b) İlave proje veya revize
(6) Yöreye Özgü Kriterler
a) Hassas alanlar***
b) Tarihi, kültürel ve turistik açıdan öncelikli yöreler

10
5
1
10
10
15

1
5
10
5
15
5
15
10

*
**

Sağlık kuruluşlarınca belgelenmiş olanlar.
1) Su tarifelerinde evsel tüketim ortalaması alınır ve her yıl TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE oranında arttırılır.
2) İçmesuyu şebekesi olmayan ve içmesuyu projesi ilk defa yapılan belediyelerde su tarifeleri dikkate alınmaz, bu kriter için
tam puan verilir.
*** 1) Resmi kurumlarca belirlenmiş çevresel hassasiyeti tespit edilmiş veya birden fazla belediyenin problemini çözen projeler.

2.7.5. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerinin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması ile
kesin hesabın çıkarılması amacıyla yürürlüğe konulan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği 27.05.2016 tarihli ve 29724 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik kapsamında belediyelerin altyapı yatırımları, yatırım bütçeleri ve ortak projelere
ilişkin çeşitli hükümlere de yer verilmektedir. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediye bütçeleri
başlıklı bölümde, büyükşehir belediye bütçe tasarısı ile ilçe belediyelerinden gelen bütçe
tasarılarının büyükşehir belediye meclisine sunulması sonrasında söz konusu bütçelerin
büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde
aynen veya değiştirilerek kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Büyükşehir belediye meclisi,
ilçe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken ortak yatırım programına alınan yatırımlar için
gerekli ödeneği eklemeye yetkilidir. Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin ödeneklerin bütçenin
ekonomik sınıflandırmasındaki sermaye giderleri bölümüne ait olması gerektiği belirtilerek,
yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen her bir iş için proje numarasıyla ayrı bir taahhüt
kartı tutulması gerektiği ve yapılmakta olan yatırımlar hesabının proje bazında raporlanacağı
yönetmelik kapsamında belirtilmektedir. Bu çerçevede, projelere proje numarası tahsis
edilmesi, projelerin taahhüt kartını içerecek şekilde hazırlanması ve yatırımlar hesabının proje
bazında raporlanması hususları projelerin proje yönetimi ilkelerini dikkate alınarak
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
Diğer taraftan, 5216 ve 5393 sayılı Kanunlarda belediyelerin yatırım programı hazırlaması ve
yatırım programıyla uyumlu olacak şekilde bütçe sürecinin yürütülmesine ilişkin hükümler
bulunmasına rağmen, Yönetmelik kapsamında yatırım programı ve içeriği ile yatırım
programının bütçeyle birlikte görüşülüp onaylanmasına ilişkin hükümler yer almamaktadır. Bu
çerçevede, 5018 ve 5393 sayılı Kanunlara dayanılarak hazırlanan ikincil düzenleme
niteliğindeki bu yönetmelik hükümleri kapsamında yatırım programına ilişkin detaylara yer
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verilmemesi, belediyelerin yatırım programı hazırlaması hususunda yeterli ölçüde çaba ve
kaynak ayırmaması sonucunu doğurmakta, ayrıca birincil ve ikincil mevzuat arasındaki uyumu
zayıflatmaktadır.

2.7.6. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
21.11.2020 tarihli 31311 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/25 sayılı
Tebliğ’de doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük
ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda
güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal
ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma
çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin
oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini
teminen bu kapsamdaki usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ 18.4.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi ile
27.7.2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tebliğin kapsamı 2’nci maddesinde 1.1.2021-31.12.2025 tarihleri arasında, kırsal alanda
ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri
artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek
ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe
ödemelerine ilişkin hususlar olarak belirlenmiştir.
2021 yılında yapılan bir değişiklikle Tebliğe 5216 sayılı Kanunla uyumlu olacak şekilde kırsal
mahalle tanımı eklenmiştir. Diğer taraftan, Tebliğin tanımlar bölümünde kırsal alan,
31.12.2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az
olan yerleşim yerlerini; kırsal ekonomik altyapı ise aile işletmeciliği faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim
sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri
yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki
yetiştiriciliği yatırımlarını tanımlamaktadır. Bu bağlamda Tebliğin esasen kırsal altyapı olarak
yalnızca tarımsal altyapıyı kapsama aldığı görülmektedir.
Tebliğde merkezi yönetim tarafından tarımsal altyapılara çeşitli destekler verilmesi
düzenlenirken, Bölüm 2.1.’de de belirtildiği üzere, 6360 sayılı Kanunla 5216 sayılı Kanunda
yapılan değişiklikle büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de tarım ve hayvancılığı desteklemek
amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda
yerel yönetimler ve merkezi yönetim tarafından yürütülen hibe, destek ve projelerin uyumlu
ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olması kritik önemdedir. Diğer taraftan, büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin Tebliğ kapsamında yer alan projelerin ruhsat ve izin süreçlerinin bir kısmını
yürüttüğü dikkate alındığında gerek arazi temini gerekse de merkezi yönetim hibesine ilave
desteklerle projelerin yürütülmesine dolaylı destek sağlayabilmektedir.
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Tebliğin yatırım konuları, Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi başlıklı 3’üncü bölümünde yer alan
8’inci maddesinde aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kırsal ekonomik
altyapı yatırımlarının hibe desteği kapsamında değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.
Bununla birlikte, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ait desteklerin proje bazında tahsisinde
kullanılan proje değerlendirme kriterleri Tebliğ’de yer verildiği üzere Tablo 3’te sunulmaktadır.
Ayrıca, toplamda elli ve üzerinde puan almış olan proje başvurularının uygun olarak kabul
edileceği Tebliğ kapsamında ifade edilmektedir.
Tablo 3: Proje Değerlendirme Kriterleri
GENEL SEÇİM KRİTERLERİ

PUAN

Proje, uygun başvuru konuları içinde yer alıyorsa
Başvuru sahibi gerçek kişilerde bir kadın girişimciyse, tüzel kişilerde ise tüzel
kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan bir kadınsa
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda) genç girişimci1*, engelli birey
ise2**
Yeni tesis ve tamamlama konularındaki proje başvurularında yatırım yerinin
mülkiyeti yatırımcıya ait ise
Proje, başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce kabul edilmiş ilk üç öncelikli
sektör içinde yer alıyorsa
Proje sahibinin KKYDP kapsamında daha önce uyguladığı bir sözleşmesi yok
ise
Proje sahibi kooperatif/üretici örgütü ise
Başvuru sahibi gerçek kişi ise
Başvuru sahibinin veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişinin
ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya en az beş
yıldır çiftçi olduğuna dair belgesi varsa
İşletmenin sunduğu son üç yıllık mali bilançosunun herhangi birinde vergi
öncesi zarar (eksi mali bilanço) görünmüyorsa3***
TOPLAM PUAN
1*

ALDIĞI
PUAN

30
20
10
8
7
6
5
5
5
4
100

Genç girişimci: Başvuru tarihi itibarıyla, 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış gerçek kişi.

2**

Engelli bireyler başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

3***

İşletmenin sunduğu son üç yıllık mali bilançosunun herhangi birinde vergi öncesi zarar (eksi mali bilanço)
görünmesi durumunda toplam puandan -20 puan düşürülür.

2.8. Merkezi Yönetim Tarafından Yürütülen Büyük Ölçekli Projeler
2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planında “Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı
ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında;
büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde
ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli
ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal
destek sağlanacaktır.” politikasına yer verilmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Ayrıca
11. Kalkınma Planında merkezi yönetim tarafından yürütülen bir diğer proje olan Su ve
Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) ile ilgili olarak “SUKAP programı fiziki kayıpların
azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecektir.” politikası bulunmaktadır. Bu çerçevede;
büyükşehir belediyelerinde altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere merkezi
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yönetim tarafından yürütülen KIRDES ve SUKAP projelerinin gelişimi ve projelerin kapsamı
aşağıdaki alt başlıklarda sunulmaktadır.

2.8.1. Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES)
KIRDES projesi, 30.05.2017 tarihinde mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan “Büyükşehirlerde Kırsal Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanılma
Usul ve Esaslar” çerçevesinde büyükşehirlerin kırsal alanlarında gerçekleştirilecek projelerde
kullanılmak üzere YİKOB’lara 300 milyon TL ödenek aktarılması suretiyle başlatılmıştır (Çiner,
2019). Söz konusu usul ve esaslarda, kırsal kesimde yer alan köy ve beldeden mahalleye
dönüştürülen yerlerin yollarının bakımının öncelikli olduğu ve BSK, beton, birinci ve ikinci kat
sathi kaplama, köy içi parke yol yapılabileceği ifade edilmekle birlikte; trafik yoğunluğu, nüfus
ve ünite sayısı fazla olan grup yollara ağırlık verileceği, ödeneğin yeni yol açılması ile ham ve
tesviye yolların stabilizasyonu için kullanılamayacağı, ayrıca proje kapsamında kamulaştırma,
iş makinası ve araç gereç alımı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Proje kapsamında İstanbul ve Kocaeli illeri hariç büyükşehirlerde kırsal kesimde yaşayan
vatandaşların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yapılmıştır. Acil
ihtiyaç duyulması halinde İçişleri Bakanlığı onayı alınarak il ödeneğinin %25’ini geçmemek
üzere diğer altyapı (içmesuyu, küçük ölçekli sulama ve atıksu) ve sosyal donatılar (kamu
binalarının yeniden kullanıma açılması, spor altyapısının oluşturulması, muhtarlık binası,
taziye evi) inşa edilebileceği görülmektedir (İçişleri Bakanlığı, 2021a).
16.10.2020 tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununda yapılan değişiklikle
program bütçe yapısına geçilmiş, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı bütçesinde Yerel Yönetimlerin
Güçlendirilmesi programı oluşturulmuş, söz konusu programın altında ise Yerel Yönetimlerin
Altyapısının Desteklenmesi alt programı ve mezkûr alt programla ilişkili olarak da Kırsal Altyapı
Desteği (KIRDES) faaliyeti hayata geçirilmiştir.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı (2021b) 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda Kırsal Altyapı Desteği
faaliyetiyle ilişkili olarak projenin büyükşehir statüsünde olan illerin kırsal kesiminde (köyden
mahalleye dönen) yaşayan vatandaşların mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
altyapı (yol, mahalle içi yol, içme suyu ve atık su) ihtiyaçları ile diğer sosyal donatılardan (kamu
binalarının yeniden kullanıma açılması, spor altyapısının oluşturulması, muhtarlık binası,
taziye evi, sosyal ve kültürel yapılar vb.) acil ve öncelikli olanların yapılması amacıyla 2017
yılında başlatıldığı ifade edilerek, proje ile büyükşehirlerdeki kırsal altyapı hizmetlerinde
kullanılmak üzere YİKOB’lara ödenek aktarıldığı belirtilmektedir.
11. Kalkınma Planı’yla uyumlu olacak şekilde hazırlanan İçişleri Bakanlığı (2019) 2019-2023
Stratejik Planında yer verilen “H2.4: Kırsal altyapı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesi sağlanacaktır.” hedefi kapsamında KIRDES projesiyle ilişkili iki adet performans
göstergesi belirlenmiştir. Söz konusu performans göstergelerinden ilki olan “KIRDES
kapsamında hizmet götürülen mahalle sayısı” göstergesinin 2018 yılında 1.954
düzeyindeyken, 2023 yılında toplam 5.934 adet mahalleye hizmet götürülmesi planlanmıştır.
“KIRDES kapsamında altyapısı tamamlanan yol uzunluğu (km)” göstergesinin 2018 yılında
1.226 km olduğu, 2023 yılında ise toplam 2.058 km’ye ulaşmasının planlanmış olduğu
görülmektedir.
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Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığı (2021b) 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda KIRDES
kapsamında hizmet götürülen mahalle sayısının 2020 yılı sonunda 3.935 düzeyine, altyapısı
tamamlanan yol uzunluğunun (km) ise 1.627 km’ye ulaştığı belirtilmektedir. Söz konusu
performans göstergeleriyle ilişkili olarak 2017-2018 yıllarında yedek ödenekten tahsis edilen
kaynağın 2019 yılından itibaren kırsala yönelik hazine yardımları ve yardım ödeneğinden temin
edildiği, ancak projenin yatırım programıyla ilişkilendirilmesi hususunun projenin
sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.
KIRDES kapsamında içme suyu, küçük ölçekli sulama ve yol yapımı gibi çeşitli kırsal altyapı
projelerinin yürütülmesi amaçlanırken gerek performans göstergeleri ve gerek proje
kapsamında yürütülen işlerin büyük ölçüde yol yapımına odaklandığı dikkati çekmektedir.
Bununla birlikte, KIRDES kapsamındaki projelerin seçilmesi ve önceliklendirilmesine ilişkin
kriter setinin olmaması, projelerin kamu yatırım programından bağımsız bir şekilde
yürütülmesi ile yapılan işlere ilişkin çıktıların şeffaf bir şekilde yayımlanmaması KIRDES
kapsamındaki önemli sorun alanları olarak öne çıkmaktadır. Belediyelerle yapılan
görüşmelerde belediyeler projeden faydalanamadıklarını ifade etmişlerdir. Projenin mevcut
uygulamada ortaya çıkış amacına uygun olarak 6360 sayılı Kanun ile köy ve beldeden
mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarını desteklemekte fiilen yetersiz
kaldığı görülmektedir.

2.8.2. Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP)
2011 yılında başlatılan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin
su kanalizasyon ve altyapı projeleri İller Bankası aracılığıyla desteklenmektedir. Bu kapsamda;
7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun Mahalli İdarelere İlişkin İşlemler
başlığı altında yer alan 10’uncu maddesinde;
•

•

21-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi
(SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek
üzere İller Bankası Anonim Şirketine, tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılır. SUKAP
kapsamında ihtiyaç olması hâlinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi
bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarılabilir. Bu fıkra kapsamında
ilgili idarelere yapılan Hazine yardımları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz,
2021 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, SUKAP için belediyeler
bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar
Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanır hükümlerine yer verilmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer verilen hükümlere istinaden 2021 Yılı Yatırım
Programı’nda (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021) içme suyu alt sektöründe İller Bankası
tarafından yürütülmek üzere “Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı” projesine yer
verilmiştir. Söz konusu projenin tutarı ve 2021 yılı ödeneği 396,6 milyon TL’si yurtiçi hibe
olmak üzere 793,3 milyon TL’dir. İçme suyu sektöründe yer alan projeye aynı adlandırmayla
kanalizasyon alt sektöründe de yer verilmiş olup, kanalizasyon sektöründeki projenin tutarı ve
2021 yılı ödeneği ise 500 milyon TL’si yurtiçi hibe olmak üzere 1 milyar TL’dir. Her iki projeyle
de ilişkili olarak “21-12.31-01-07.03 tertibinde yer alan ödenek, Su Kanalizasyon ve Altyapı
Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içmesuyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek
üzere İller Bankası Anonim Şirketine aktarılacak olup belediyeler bazında dağılımı,
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kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca karara
bağlanacaktır.” dipnotuna yer verilmiştir.
Bu çerçevede, SUKAP projesine ilişkin hükümler ve proje parametrelerinin yıllık olarak Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ve Yatırım Programında yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı
tarafından “Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) Ödeneğinin Belediyeler Bazında
Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karar” yürürlüğe
konularak proje sürdürülmektedir. Usul ve esaslar ile bütçe kapsamında tahsis edilen
ödeneğin ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından kullandırılacak kredinin, belediyeler
bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere Genel Bütçeden ayrılan
ödenekten proje tutarının %50'si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan %50'si için ise İller
Bankası tarafından belediyelere uzun vadeli kredi temin edilmekte olup nüfusu 25.000’den
fazla olan ve Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan belediyelere ise 5393 sayılı Belediye
Kanunu’ndaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İller Bankası tarafından kredi tahsisi
yapılmaktadır (İller Bankası, 2021a). SUKAP kapsamında büyükşehirler de dahil olmak üzere
2019 yılı sonu itibarıyla toplam 1.094 adet projenin yapımı tamamlanırken, 244 adet projenin
ise yapım çalışmalarına devam edilmektedir. Bununla birlikte tamamlanan 1.094 adet projenin
443 adedi, devam eden 244 adet projenin ise 75 adedi büyükşehir belediye sınırları içerisinde
gerçekleştirilmektedir.
SUKAP projesi kapsamında 2011-2020 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile İller
Bankasına toplam yaklaşık 5,6 milyar TL ödenek aktarılmış olmakla birlikte, 1.410 adet
içmesuyu ve kanalizasyon yatırımı için yaklaşık 7 milyar TL kredi, 4,8 milyar TL de hibe olmak
üzere toplam 11,8 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir (İller Bankası, 2021b). SUKAP kapsamında
finansman tahsis edilen projelerin sektörel dağılımı Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4: SUKAP Kapsamında Kaynak Tahsis Edilen (2011-2020) İşlerin Sektörel Dağılımı (İller
Bankası, 2021b)

Biten İş Sayısı
İnşaatı Devam Eden İş Sayısı
Sözleşme Aşamasındaki İş Sayısı
İhale Aşamasındaki İş Sayısı
Toplam İş Sayısı
Toplam Tahsis Miktarı
Tahsis Edilen Kredi

İçmesuyu
418
84
13
34
549
4,3 milyar TL
2,5 milyar TL

Atıksu
707
93
22
39
861
7,5 milyar TL
4,5 milyar TL

Toplam
1.125
177
35
73
1.410
11,8 milyar TL
7 milyar TL

Tahsis Edilen Hibe
2020 Yılı Yapılan Harcama Tutarı
2020 Yılı Krediden Yapılan Harcama

1,7 milyar TL

3 milyar TL

4,8 milyar TL

320,7 milyon TL
157,5 milyon TL

553,1 milyon TL
365,4 milyon TL

873,8 milyon TL
522,9 milyon TL

2020 Yılı Hibeden Yapılan Harcama

163,2 milyon TL

187,7 milyon TL

350,9 milyon TL

24

3.

Büyükşehirlerde Kentsel Altyapı Göstergeleri

Belediyelerin kırsal altyapı yatırımlarında standartların oluşturulabilmesini teminen
Türkiye’de büyükşehir statüsünde hizmet veren 30 adet belediyenin temel sosyo-ekonomik
göstergeleri ile ulaştırma ve çevre göstergelerinin irdelenmesi oldukça kritiktir. Böylelikle
yalnızca nüfus kriteri kullanılarak büyükşehir statüsü ihdas edilen illerin diğer göstergeler
itibarıyla da birbirleriyle benzer ve farklı özellikleri ortaya çıkarılabilecektir.

3.1. Büyükşehirlere İlişkin Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Türkiye’de büyükşehir statüsünde yer alan 30 büyükşehir belediyesinin il bazında Gayrisafi
Yurt İçi Hasıla (GSYH), il bazında kişi başına düşen GSYH, nüfus ve belediye sayısı büyüklükleri
Tablo 5’te sunulmaktadır. Büyükşehirler Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık %77,9’unu
barındırmakla birlikte ortalama büyükşehir nüfusu yaklaşık 2,2 milyon kişi düzeyindedir.
İstanbul’dan sonra nüfusu en kalabalık büyükşehrin Ankara, nüfusu en az olan büyükşehrin ise
758.279 kişiyle Erzurum olduğu görülmektedir.
2019 yılında Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYH 9.213 ABD doları iken, 30 büyükşehrin
21 adedi Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Büyükşehirler arasında kişi başına düşen
GSYH büyüklükleri en düşük iller 3.075 ve 3.294 ABD doları ile Şanlıurfa ve Van illeri olmuştur.
Diğer taraftan, İstanbul ve Kocaeli illeri kişi başına düşen gelirde ilk iki sırada yer almıştır.
İl bazında sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesine yönelik olarak demografi,
istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi değişkenleri kullanılarak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hesaplanan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde
ilk on bir ilin tamamı büyükşehirlerden oluşmaktadır. Söz konusu iller; İstanbul, Ankara, İzmir,
Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ, Denizli ve Sakarya olarak sıralanmaktadır.
Diğer taraftan; Van, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Ordu ve Kahramanmaraş illerinin
ise sosyo-ekonomik açıdan son sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık %85,2’si büyükşehirlerde üretilmektedir. Büyükşehir illeri
bazında GSYH büyüklükleri incelendiğinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin en yüksek; Van,
Erzurum ve Ordu illerinin ise en düşük GSYH’ye sahip olduğu dikkati çekmektedir. Diğer
taraftan jeo-ekonomik göstergeler incelendiğinde ise km2 başına GSYH göstergesi Türkiye
genelinde 2.272 iken, 18 büyükşehir belediyesinin Türkiye ortalamasının altında yer aldığı,
ayrıca Erzurum, Van, Konya, Şanlıurfa ve Malatya illerinin en düşük, İstanbul, Kocaeli, İzmir,
Bursa, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep ve Sakarya illerinin diğer büyükşehir belediyelerine kıyasla
daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir.
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Tablo 5: Büyükşehir Belediyelerinde Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler
GSYH (bin TL,
zincirlenmiş
hacim, 2019)*
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Türkiye

33.480.819
165.734.057
62.081.012
17.595.093
22.439.337
70.360.957
19.066.655
17.036.653
9.648.778
20.207.229
30.430.088
18.542.725
561.275.034
106.382.872
15.233.753
24.476.840
60.500.444
37.753.980
10.008.404
28.858.384
10.014.022
32.632.964
22.932.170
9.682.056
20.436.966
19.140.731
14.761.318
28.889.855
12.507.772
8.630.439
1.772.231.904

SosyoEkonomik
Gelişmişlik
Endeksi
(Sıra/Skor)**
27/0,35
2/2,72
5/1,64
15/0,60
24/0,48
6/1,34
10/0,92
68/-1,07
61/-0,53
7/1,28
30/0,25
39/0,02
1/4,05
3/1,93
58/-0,42
17/0,56
4/1,79
14/0,69
44/-0,11
23/0,49
74/-1,40
25/0,41
8/1,17
60/-0,48
11/0,83
31/0,24
73/-1,35
9/1,01
26/0,39
77/-1,45

Kişi başına
GSYH (ABD
Doları,
2019)*
6.484,1
12.507,8
10.677,1
6.672,1
7.801,5
10.382,2
8.193,7
4.163,9
5.324,4
9.792,5
6.627,1
5.617,3
15.285,1
10.663,4
6.006,0
7.785,4
14.304,1
7.201,1
5.357,4
8.711,0
5.082,8
7.639,8
9.943,0
5.330,0
8.762,1
6.128,3
3.075,5
12.465,6
6.571,0
3.294,5
9.212,7

Nüfus
(2020)***

Yüz
Ölçümü
(km2)****

GSYH/Yüz
Ölçümü (bin
TL/km2)

2.258.718
5.663.322
2.548.308
1.119.084
1.240.285
3.101.833
1.040.915
1.783.431
758.279
888.828
2.101.157
1.659.320
15.462.452
4.394.694
1.168.163
1.421.455
1.997.258
2.250.020
806.156
1.450.616
854.716
1.868.757
1.000.773
761.400
1.042.649
1.356.079
2.115.256
1.081.065
811.901
1.149.342
83.614.362

13.844
25.632
20.177
8.116
14.583
10.813
12.134
15.168
25.006
13.960
6.803
5.524
5.461
11.891
14.520
16.970
3.397
40.838
12.259
13.339
8.780
16.010
12.654
5.861
4.824
9.725
19.242
6.190
4.628
20.921
780.043

2.418
6.466
3.077
2.168
1.539
6.507
1.571
1.123
386
1.448
4.473
3.357
102.779
8.947
1.049
1.442
17.810
924
816
2.163
1.141
2.038
1.812
1.652
4.237
1.968
767
4.667
2.703
413
2.272

Kaynak: *

TÜİK, 2019a, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-IciHasila-2019-33663
**
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019, https://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/89/sege-2017_1581687211.pdf
*** TÜİK, 2021a, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr
**** Harita Genel Müdürlüğü, 2021, https://www.harita.gov.tr/urun/il-ve-ilceyüzölçümleri/176
Zincirlenmiş Hacim: Üretimdeki değişimin daha sağlıklı ölçülebilmesi için enflasyon etkisinin arındırılmasıyla TÜİK tarafından uygulanan
hesaplama yöntemi.

3.2. Ulaştırma Göstergeleri
Büyükşehir belediyelerinin ulaştırma altyapılarının incelenerek karşılaştırma yapılması
amacıyla il bazındaki temel ulaştırma göstergeleri Tablo 6’da sunulmaktadır. Türkiye genelinde
toplam 65.110 km devlet ve il yolu bulunurken söz konusu karayolu altyapılarının yaklaşık
%49’u büyükşehir sınırları içerisinde yer almaktadır. Diğer taraftan, toplam 3.523 km
uzunluğundaki Türkiye geneli otoyol ağının yaklaşık %80’i büyükşehir sınırları içerisinde
bulunmaktadır. Büyükşehirlerden Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kayseri,
Malatya, Muğla, Ordu, Samsun, Trabzon ve Van illerinde otoyol altyapısı bulunmadığı
görülmektedir.
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Karayoluna kıyasla tarihsel süreçte oldukça yavaş gelişme gösteren demiryolu altyapıları
incelendiğinde ise Türkiye genelinde bulunan toplam 12.803 km uzunluğundaki demiryolunun
yaklaşık %60’ının büyükşehir illerinde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, coğrafi olarak
demiryoluyla erişilebilirliği kısıtlı olan Antalya, Muğla, Ordu ve Trabzon il sınırları içerisinde
demiryolu altyapısı bulunmamakta olup, il sınırları içerisinde demiryolu bulunan Bursa, Hatay
ve Şanlıurfa illerinin de merkezlerine demiryoluyla ulaşım sağlanamamaktadır. Diğer taraftan;
Türkiye genelinde toplam 56 adet havalimanı bulunurken, büyükşehir illeri arasında yalnızca
Manisa, Mersin ve Sakarya illerinde havalimanı bulunmamaktadır.
Tablo 6’da yer verildiği üzere kentiçi raylı sistem uzunluğu göstergesi incelendiğinde ise
Türkiye genelinde bulunun toplam 782 km uzunluğundaki raylı sistem hattının tamamının
6360 sayılı Kanunun yasalaşmasından önce de büyükşehir statüsünde olan 12 büyükşehirde
yer aldığı görülmektedir.
Tablo 6: Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma Göstergeleri

Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van
Türkiye

Karayolu*
Devlet ve İl
Otoyol
Yolu (km)
(km)
925
150
1.638
363
1.776
692
53
1.233
104
1.050
199
822
1.097
1.724
917
514
148
637
80
440
534
1.262
355
979
34
1.126
383
211
3.159
3
1.178
1.057
128
808
1.342
157
964
993
461
115
796
1.201
146
557
44
1.010
1.120
65.110
3.523

Demiryolu**
(km)

Havalimanı***
(adet)

Kentiçi Raylı Sistem
Uzunluğu****(km)

231
823
205
338
19
214
184
246
632
287
78
402
571
222
294
319
688
259
349
146
136
259
206
249
198
131
12.803

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
56

14
101
46
48
40
22
233
177
34
10
28
29
782

Kaynak: *
KGM, 2021
** TCDD, 2020
*** DHMİ, 2020
**** Rail Turkey, https://tr.railturkey.org/2020/10/20/hangi-sehrimiz-rayli-sistemlerde-ne-durumda-2020/2/, Er. 08.04.2021
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3.3. Çevre Göstergeleri
Çalışma kapsamında belediyelerin çevre altyapılarına ilişkin mevcut durumları atık, atıksu ile
içme ve kullanma suyu göstergeleri ayrımında incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle
büyükşehir belediyelerinde atık hizmeti ve bertarafına ilişkin göstergeler Tablo 7’de
sunulmaktadır. Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının
özellikle Erzurum, Mardin, Samsun ve Ordu illerinde diğer büyükşehir belediyelerine kıyasla
daha düşük düzeyde olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca genel itibarıyla büyükşehirlerde
bulunan belediyelerin tamamında atık hizmeti verildiği görülmektedir.
Türkiye genelinde düzenli depolama hizmeti verilen belediye nüfusu oranının 2020 yılında %
83 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020b). Bununla
birlikte, büyükşehir belediyeleri düzeyinde düzenli depolama yöntemiyle atık bertarafı yapılan
iller incelendiğinde Diyarbakır, Ordu ve Van illerinde düzenli depolama tesisi bulunmadığı ve
söz konusu illerde vahşi depolama başta olmak üzere diğer depolama yöntemlerinin
kullanıldığı dikkati çekmektedir. Ayrıca Antalya, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Konya,
Malatya, Manisa ve Mardin illerinde düzenli depolama yöntemiyle atık bertarafı yapılan
belediye sayısı, toplam belediye sayısına kıyasla oldukça düşüktür.
Tablo 7: Atık Hizmeti ve Bertarafı Göstergeleri (2018)

Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van

Toplam
Belediye
Sayısı

Atık Hizmeti Verilen Belediye
Nüfusunun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)

16
26
20
18
21
18
20
18
21
15
10
16
40
31
12
17
13
32
14
18
11
14
14
20
17
18
14
12
19
14

100
100
98
98
100
100
99
98
88
99
100
100
100
100
99
99
100
100
99
99
89
99
98
91
99
84
97
100
99
100

Kaynak: TÜİK, 2021c
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Düzenli Depolama
Atık Hizmeti
Yöntemiyle
Verilen
Atık Bertarafı Yapılan
Belediye Sayısı
Belediye Sayısı
16
16
26
23
20
14
18
15
21
15
18
15
20
8
18
21
8
15
2
10
9
16
15
40
40
31
25
12
7
17
5
13
13
32
9
14
4
18
10
11
4
14
9
14
10
20
17
15
18
17
14
11
12
11
19
18
14
-

Türkiye genelinde kanalizasyon sistemleriyle hizmet verilen nüfusun toplam içerisinde payı
2018 yılı itibarıyla %74 düzeyinde gerçekleşmiştir (OECD, 2021a). Bununla birlikte, 2020 yılında
Türkiye genelinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam
belediye nüfusuna oranının %92, atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun
toplam belediye nüfusuna oranının %91, arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranının ise
%1,7 düzeyine ulaştığı tahmin edilmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020b).
Büyükşehir belediyeleri tarafından verilen atıksu hizmetlerine ilişkin göstergeler ise Tablo 8’de
sunulmaktadır. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye
nüfusuna oranının Şanlıurfa, Van, Hatay ve Ordu illerinde diğer büyükşehirlere kıyasla oldukça
düşük düzeyde olduğu görülmekte; Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinin dışında nüfusun
tamamına hizmet verilen il bulunmamaktadır. Ayrıca, Muğla ve Sakarya illeri dışında
büyükşehirlerde yer alan belediyelerin tamamında nüfusun bir bölümüne kanalizasyon
şebekesiyle hizmet verilmektedir.
Büyükşehir belediyelerinde atıksu artıma tesislerine ilişkin göstergeler incelendiğinde ise
atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Van illerinde diğer büyükşehirlere kıyasla oldukça düşük
seviyede kaldığı dikkati çekmektedir. Bununla birlikte; söz konusu büyükşehirlere ilave olarak
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Mardin ve Ordu illerinde yer alan belediyeler dikkate
alındığında atıksu arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısı diğer illere kıyasla geride
kalmaktadır.
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Tablo 8: Atıksu Göstergeleri (2018)

Toplam
Belediye
Sayısı
Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van

16
26
20
18
21
18
20
18
21
15
10
16
40
31
12
17
13
32
14
18
11
14
14
20
17
18
14
12
19
14

Kanalizasyon
Şebekesi ile Hizmet
Verilen Belediye
Nüfusunun Toplam
Belediye Nüfusuna
Oranı (%)
95
100
83
75
87
98
80
90
80
96
98
70
100
100
68
99
100
90
88
89
75
75
77
70
76
77
50
92
87
68

Kanalizasyon
Şebekesi ile
Hizmet
Verilen
Belediye
Sayısı
16
26
20
18
21
18
20
18
21
15
10
16
40
31
12
17
13
32
14
18
11
14
13
20
16
18
14
12
19
14

Atıksu Arıtma Tesisi ile
Hizmet Verilen
Belediye Nüfusunun
Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
91,2
97,6
83
75
63,1
86
80
90
77,7
96
96
42,5
99,6
98,6
16,2
95,1
100
75,1
87,5
55
58,2
75
77
70
76
66,3
6,2
92
67,6
45,7

Atıksu Arıtma
Tesisi ile
Hizmet
Verilen
Belediye
Sayısı
9
23
18
13
13
15
6
6
6
9
10
11
39
28
6
12
13
21
6
14
4
14
13
8
14
13
8
12
11
7

Kaynak: TÜİK, 2021b

Türkiye genelinde 2020 yılında içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye
nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının %99, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi
sayısının 635, içme suyu kayıp kaçak oranının ise %36 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir
(Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020b). Büyükşehir belediyelerinde içme ve kullanma suyu
şebekesi altyapısı göstergeleri Tablo 9’da yer verildiği üzere incelendiğinde ise tüm
belediyelerde şebeke hizmetinin bulunduğu, ancak büyükşehirlerin önemli bir kısmında
nüfusun tamamına hizmet verilemediği gözlenmektedir. Bu kapsamda özellikle Mardin,
Trabzon, Ordu, Diyarbakır, Muğla ve Şanlıurfa illerinde içme ve kullanma suyu şebekesiyle
hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusu içerisindeki payının düşük olduğu dikkati
çekmektedir. Bu oranların düşük olması kırsal yerleşimlerde yeni altyapı ihtiyacının hala kritik
olduğunu göstermektedir.
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Tablo 9: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi Göstergeleri (2018)

Adana
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Tekirdağ
Trabzon
Van

Toplam
Belediye
Sayısı

İçme ve Kullanma Suyu
Şebekesi ile Hizmet
Verilen Belediye Sayısı

16
26
20
18
21
18
20
18
21
15
10
16
40
31
12
17
13
32
14
18
11
14
14
20
17
18
14
12
19
14

16
26
20
18
21
18
20
18
21
15
10
16
40
31
12
17
13
32
14
18
11
14
14
20
17
18
14
12
19
14

Kaynak: TÜİK, 2021d
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İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi
ile Hizmet Verilen Belediye
Nüfusun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
100
99
100
100
100
100
99
95
100
100
100
99
100
99
98
99
100
99
100
96
86
99
95
90
100
96
95
100
88
99

4.

6360 Sayılı Kanun’un Kırsal Altyapı Yatırımları Üzerindeki
Etkileri Hakkında Çalışmalar

6360 sayılı Kanunla beraber ortaya çıkan yapılanmanın kırsal altyapı yatırımları üzerindeki
etkilerinin belirlenebilmesine yönelik olarak anket ve yarı yapılandırılmış görüşmelere
dayanılarak hazırlanan birtakım akademik çalışmaların sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
Tekin (2018); 6360 sayılı Kanun kapsamında belediyelerin mücavir alanlarının il sınırlarına
genişletilmesiyle belediyelerin yetki sınırlarının ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve
bununla ilgili ihtilafların giderilmesi hususlarında iyileştirilmeler sağlandığını ifade ederken söz
konusu sınırlar genişletilirken yerinden yönetim anlayışına zarar verilmemesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Ayrıca söz konusu çalışmada 6360 sayılı Kanun kapsamında uygulanan yeni
idari yapının hizmet alan ile hizmet veren arasında fiziki uzaklık sorununa yol açabileceği
belirtilmekte olup özellikle Konya gibi yüzölçümleri geniş ve merkeze çok uzak belde ve köyleri
bulunan illerde, büyükşehirlerin coğrafi zorluklar, mesafe, maliyet ve zaman noktasında
önemli sıkıntılarla karşılaşabileceği vurgulanmaktadır. Gözler (2013) kırsal alanlara kamu
hizmeti ulaştırılmasının oldukça maliyetli olacağını ve bu durumun işletme biliminin esaslarına
uygun olmadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte; Alataş (2019) optimal hizmet alanını
bütün şehrin ilçelerinde bir hizmetin en kaliteli olarak verilebilmesi için hizmetin verileceği
bölgenin nüfusunun ve coğrafi uzaklığının gözetilmesi olarak tanımlayarak 6360 sayılı Kanun
kapsamında optimal hizmet alanı hususunun gözetilmediğini belirtmektedir.
Genç ve Telçe (2019) 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi statüsü kazanan Aydın ilinde
kanunun etkilerini inceleyebilmek amacıyla kırsal mahallelerdeki 100 muhtara çeşitli
sorulardan oluşan anket çalışması uygulamıştır. Söz konusu çalışmada, kanunun altyapı
çalışmalarında bir bütünlük sağlamadığı, şehir merkezlerinde uzmanlaşmış personelin kırsalda
yeterli teknik performansı gösteremediği veya yöreye özgü koşulları bilmedikleri, uzaklık ve
ulaşım gibi engellerin hizmet maliyetlerini artırdığı veya hizmeti aksattığı, ilçe belediyelerinin
sorumluluk sahasının genişlemesiyle hizmet sunumunda aksaklıklar ortaya çıktığı, önceki
dönemde muhtarlıklar kendileri daha az maliyetle üstesinden geldikleri sorunlarda ulaşım ve
teknik ekipman gibi giderler nedeniyle maliyetlerin arttığı, köylerin mahalleye dönüşmesiyle
hizmet etkinliğinin azaldığı, köyden dönüşen mahallelerde ulaşımla alakalı sorunlar yaşandığı,
geçmişte köylerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kendi birlik araçlarıyla sağladığı ve yeni
kanunun ulaşım konusunda köylerde bir bütünlük sağlamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Sarı (2019), önceki dönemde köy hizmetleri ve il özel idareleri tarafından inşa edilen sulama
kanalı ve göletleri gibi tarımsal sulama yatırımlarının belediyeler için aynı önceliğe sahip
olmayabileceğini vurgulamaktadır.
Bulut ve Dönmez (2019) tarafından 6360 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemelere
istinaden Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hatay’daki ilçe belediyeleri arasındaki yetki, hizmet,
kaynak, denetim ve koordinasyon gibi beş temel alanda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların
ilçe belediye yöneticileri tarafından nasıl algılandığı yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda söz konusu çalışmada; bazı hizmetler
için her iki belediyenin de yetkili olabilmesi ve yaşanan yetki karmaşası, sorumlulukların yerine
getirilmediğinde bir yaptırımının olmaması, siyasi nedenler dikkate alınarak ilçelere ihtiyaç
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duyulan hizmetin gitmemesi, ilçelerden alınan payların tekrar ilgili ilçelere yatırım olarak
dönmemesi, AYKOME’nin görevini sağlıklı yapmaması, ilçe belediyelerinin kaynaklarının
büyük ölçüde büyükşehir belediyelerine aktarılmış olması, hizmet sunumunda her bir
belediyenin farklı yaklaşım sergilemesi, ilçe belediyelerinin yerine getirmesi daha doğru ve
uygun olan bir birtakım temel hizmetlerin büyükşehir belediyelerinin yetkisine bırakılması
sorunlarının öne çıktığı belirlenmiştir.
Mengi ve Dağlı (2017) tarafından Kocaeli ve Sakarya illerinde kamu kurum ve kuruluşlarında
görev yapan yöneticiler ve muhtarlardan oluşan 561 kişiye uygulanan anket çalışması
sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşadıkları ilin büyükşehir belediyesi olduktan
sonra verilen hizmetlerde ciddi farklılıklar olduğunu ve yerel yönetim hizmet kalitesinin
arttığını ifade etmiş olup 6360 sayılı Kanunun uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar
incelendiğinde, en önemli sorunların gürültü kirliliği, merkeze uzaklığın etkin hizmet
sunumuna engel olması ve belediyenin araç ve gereçlerinin sayısındaki azalma hususlarında
yaşandığı belirtilmiştir. Diğer taraftan mahalleye dönüşen beldelerde hizmet sunumunda
sorunlar yaşandığı, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının
yatırımlar açısından olumsuz sonuçlarının olduğu ve köylerin eski statülerinde daha çok hizmet
alabildikleri, yeni sistemin bu konuda eski sisteme kıyasla daha kötü olduğu çok güçlü şekilde
olmasa da bir sorun alanı olarak değerlendirilmektedir. Büyükşehir belediyelerin yeni
sistemde hizmet sunum performansının en yüksek olduğu alanların sırasıyla; itfaiye hizmetleri,
mezarlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kültürel ve sanatsal hizmetler, hesap verebilirlik, halkla
ilişkiler, zabıta hizmetleri, yenilikçi uygulamalar, üst yapı hizmetleri ve güvenilirlik alanlarının
olduğu belirlenmiştir. Geliştirilmesi gereken alanlar ise; imar hizmetleri, yol ve altyapı
hizmetleri, trafik ve ulaşım hizmetleri, yetkinlik, doğaya ve çevreye saygılı uygulamalar, iş
birliğine açıklık-katılımcılık, uygulamalar ile ilgili şeffaflık ve çözüm odaklılık alanları şeklinde
belirlenmiştir.
Çavuşoğlu ve Lamba (2020) tarafından Antalya ilinde 6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye
dönüşen birimlerdeki muhtar ve eski yöneticilerle yapılan toplam 113 adet anket sonucunda
hizmet memnuniyetinin düşük olduğu, büyükşehir belediyesinin kırsala hizmet götürmede
yetersiz kaldığı ve kırsal hizmetlerde asıl sorumluluğun ilçe belediyelerine devredilmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kırsal mahalle sakinlerinin ilçeye ve il merkezine toplu ulaşımı
konusunda büyükşehir belediyesinin herhangi bir çalışma yapmaması en büyük problemlerin
başında yer almıştır. Diğer taraftan çalışmada çevre temizlik ve yolların bakımı gibi konular
dışında büyükşehir belediyesinin yerele hizmet götürme konusunda yetersiz kaldığı ve
süregelen altyapı ve kanalizasyon sorunlarının kanun sonrası büyükşehir belediyesi tarafından
çözülemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Çürüksulu (2021) tarafından yapılan çalışmada hangi hizmetin hangi kademe tarafından en
etkin şekilde yerine getirileceğinin belirlenmesinin oldukça kritik olduğu ifade edilerek
hizmetlerin vatandaşa en yakın yerel yönetim birimleri tarafından yerine getirilmesinin,
hizmetlere ulaşılabilirliği kolaylaştırarak katılımı sağladığı belirtilmektedir. Diğer taraftan
çalışmada büyükşehir belediye modelinin önemli ayrımlarından birini oluşturan büyükşehir
ilçe belediyelerine tanınan yetki ve sorumlulukların dağıtılmasında, ilçelerin sahip olduğu
büyüklük, nitelik, nüfus, alan gibi özelliklerin dikkate alınması gerektiği belirtilerek; merkez ilçe
ile merkeze uzak ilçe, kırsal nitelikli ilçe ile kentsel nitelikli ilçelerin farklı yasal statüye sahip
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olmasına imkân sağlanması suretiyle etkin hizmet sunumu ve verimli kaynak kullanımının
temin edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Gürbüz ve Kadağan (2019) tarafından 6360 sayılı Kanunun kırsala etkilerinin ölçülebilmesini
teminen Bursa ilindeki 400 katılımcıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda büyükşehir
düzenlemesine geçildikten sonra kırsal mahallelerde sunulan yerel hizmetlerde verimliliğin
azaldığı, köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle daha az hizmetten faydalanılacağı, bağlı
bulunulan belediyenin tüm mahallelere eşit derecede hizmet götürmediği ve adil bir kaynak
dağılımı gerçekleştirmediği, büyükşehir belediyesi statüsüne geçilmesiyle kırsal mahallelerde
sunulan hizmet maliyetlerinin arttığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Tuncer ve Bakırcı (2020) tarafından 6360 sayılı Kanunun Konya ili özelinde etkilerinin ortaya
çıkarılması amacıyla kırsal mahallelerde yerleşik 100 kişiye uygulanan anket çalışması
sonucunda köy yerleşimlerinin mahalleye dönüştürülmesinin olumlu karşılanma nedenlerinin
başında çöplerin haftanın iki günü toplanması, altyapı hizmetleri ve büyükşehir belediyesiyle
iletişim imkânları yer almıştır. Diğer taraftan çalışma kapsamında köy yerleşimlerinin
mahalleye dönüştürülmesinin olumsuz karşılanma nedenlerinin başında köyde ev ve
eklentileri gibi inşaat yapma işlerinin maliyetin çok artmasından dolayı güçleşmesi ve su
faturalarının çok yüksek tutarlarda gelmesi hususları gelmiştir. Ayrıca Kanun sonrasında en
fazla değişikliğin altyapı hizmetleri konusunda yaşandığı, istihdam konusunda ise en az
değişikliğin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte; Kanun sonrası büyükşehir ve ilçe
belediyesinden beklentilere ilişkin katılımcıların en çok belediye otobüslerinin daha sık sefer
düzenlemesini talep ettikleri dikkati çekmektedir.
Sağırekmekçi (2015) 6360 sayılı Kanunun mahalleye dönüşen köyler üzerindeki etkilerini
Hatay ili kapsamında incelemiş olup çalışma kapsamında 151 mahalle muhtarına çeşitli sorular
yöneltilmiştir. Bu kapsamda “köylere daha nitelikli hizmet götürülmüştür” ifadesine
katılımcıların çok büyük bir kısmı katılmazken; katılımcıların büyük bir kısmı ulaşım
imkânlarının azaldığını, altyapı hizmetlerinin gelişmediğini ve köylerin nüfusunun azaldığını
belirtmiştir. Diğer taraftan 6360 sayılı Kanundan önce köylerin en büyük sorunlarının yol,
kanalizasyon ve ulaşımla ilgili olduğu ifade edilirken, söz konusu altyapı işlerinden yol ve
kanalizasyona ilişkin sorunların yaklaşık yarısının ulaşımla ilgili sorunların ise yaklaşık üçte
birinin kanuni düzenleme yapılmadan önce çözüldüğü, ancak köylerin mahalleye
dönüşümünden sonra söz konusu sorun alanlarında ilerleme kaydedilmediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Kalpaklıoğlu’nun (2017) 6360 sayılı Kanunun kırsal kesime etkilerinin değerlendirilmesi
amacıyla Ordu ilinde 96 katılımcıyla yürüttüğü anket çalışmasında, köylerin mahalle olmasını
olumlu karşılayanların en fazla köy yolu ve köy içi yolların yapılmasından memnun oldukları,
köylerin mahalle olmasını olumsuz karşılayanların ise en fazla içme suyunun ücretli
olmasından şikayetçi oldukları ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan katılımcıların genel belediyecilik
hizmetleri kapsamında en fazla köy yolunun yapılması, sosyal yardımlar ve köy içi yolların
yapılması hususlarında beklentilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Akpınar (2019) 6360 sayılı Kanunun kent ve kırsal alanlara etkilerini Diyarbakır ili için incelemiş
olup çalışma kapsamında ilde ikamet eden 151 kişiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
çerçevede; köylerin mahalle olmasını olumlu bulanların en fazla çöp ve temizlik hizmetlerinde
iyileşmeler olduğunu belirttikleri, ancak köy ve köy içi yolların yapılmadığını ayrıca içme suyu
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ve kanalizasyon sorununun çözülmediğini ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca katılımcılar;
belediye sınırlarının il sınırlarına genişlemesinin etkin hizmet sunumunda olumlu bir gelişme
olduğu, imar ve planlama bütünlüğünün sağlandığı, altyapı planlamasında bütünlük
sağlandığı, diğer taraftan altyapı konusundaki şikayetlerin arttığı, ulaşımla ilgili sorunlar
yaşandığı, köylere hizmet götürülmesinde personel/ekipman sorunu ortaya çıktığı
hususlarında mutabık kalmışlardır.
Sezik (2015) 6360 sayılı Kanuna göre büyükşehirlerdeki bütünleşme sürecinin etkilerini
Malatya ili için incelemiş olup, çalışma kapsamında kapatılan 39 belde belediye başkanından
34’ü ve ilde muhtarlık yapan 81 kişiyle kişisel görüşme yoluyla anket gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda kapatılan belde belediye başkanlarının oldukça büyük bir kısmının il özel
idarelerinin kırsala yönelik hizmetlerinden olan sulama, kanalizasyon ve içme suyu ihtiyacının
karşılanması görevlerinin büyükşehir belediyelerince tam ve zamanında yapılmadığını ifade
ettiği ve kent merkeziyle kırsal alan arasında iyi bir planlama yapılmadığı hususunda mutabık
kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında görüşüne başvurulan muhtarların il ve
ilçe yolları yapım ve bakım hizmetleri alanlarında gerekli çalışmaların yapıldığı, ancak il sınırları
dâhilinde rahat, hızlı ve güvenilir ulaşım için trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetleri
yapılmadığı hususlarında mutabık kaldığı dikkati çekmektedir.
6360 sayılı Kanun kapsamında ortaya çıkan idari yapının kırsal altyapı yatırımları üzerindeki
etkilerinin belirlenebilmesine yönelik olarak yukarıda incelenen akademik çalışmalardaki
olumlu ve olumsuz etkilenen alanlara ilişkin bulgular Tablo 10’da özetlenmiştir.
Tablo 10: Akademik Çalışmalarda Ortaya Konulan Bulgulara İlişkin Özet
Olumlu Etkilenen Alanlar

Olumsuz Etkilenen Alanlar

•
•
•
•
•
•
•
•

•

İtfaiye hizmetleri
Mezarlık hizmetleri
Sosyal hizmetler
Kültürel ve sanatsal hizmetler
Zabıta hizmetleri
Çevre temizlik ve yolların bakımı
İmar ve planlama bütünlüğünün sağlanması
Hesap verebilirlik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hizmet alan ile hizmet veren arasındaki fiziki
uzaklık sorunu (coğrafi zorluklar, mesafe,
maliyet ve zaman problemleri)
Altyapı çalışmalarında bütünlük sağlanamaması
Yöreye ve kırsala özgü sorunların bilinmemesi
Kırsal yerleşimlerdeki toplu taşıma hizmetleri
İçme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinde
aksamalar
Sulama kanalı ve göletleri gibi tarımsal sulama
yatırımlarının belediyeler için aynı önceliğe
sahip olmaması nedeniyle aksamalar
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki
karmaşası
Tüm mahallelere eşit derecede hizmet
götürülmemesi ve adil bir kaynak dağılımı
sağlanmaması
İlçelerden temin edilen maddi kaynakların tekrar
ilgili ilçelere yatırım olarak dönmemesi
Kırsalda ev ve eklentileri gibi inşaat yapma
işlerinin maliyetinde artış
Su faturalarında artış

5.

Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama ve Bütçe
Çalışmalarının Altyapı Yatırımları Bağlamında İncelenmesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu idareleri tarafından
günübirlik karar alma anlayışı yerine daha uzun vadeli planlamalar yapılması ve kaynak
tahsisinin bu çerçevede sağlanması yaklaşımının geliştirilmesine yönelik olarak stratejik plan
ve performans programı hazırlanması yönünde düzenleme yapılmış, ayrıca hesap verme
sorumluluğunun hedef ve faaliyet bazında işlemesini sağlamaya yönelik olarak da idareler
tarafından faaliyet raporları hazırlanmaya başlanmıştır (Yılmaz ve Akdeniz, 2020).
Gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gerekse de 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun amir hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyelerinde stratejik plan,
performans programı, bütçe, yatırım programı ve faaliyet raporu çalışmalarının yapılarak mali
saydamlık ilkesi gereğince kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi ve raporların kamuoyuna
açık ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Bu kapsamda, 30 adet büyükşehir belediyesinin stratejik plan, performans programı, bütçe ve
yatırım programı çalışmaları kırsal altyapı projeleri odağında incelenmiş ve Ek-3’te
sunulmuştur. Ayrıca her bir ilin strateji ve bütçe çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler ve ilgili
çıktılara söz konusu tabloda yer verilmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin tamamında stratejik plan ve performans programı çalışmalarının
yapılarak kamuoyunun bilgilendirildiği görülmektedir. Büyükşehir belediyelerinin stratejik
plan ve performans programları kapsamında kırsal kalkınmaya ilişkin çeşitli hedeflere yer
verilmesine rağmen, kırsal altyapı yatırımlarına ilişkin hedeflerin yalnızca Antalya, Kayseri,
Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri tarafından belirlendiği dikkati
çekmektedir.
Bu çerçevede belediyelerin kırsal altyapıya ilişkin belirgin bir tanıma sahip olmadıkları dikkati
çekmekle birlikte, belediyelerin büyük bir kısmının stratejik plan ve performans
programlarında yalnızca kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik
hedeflere yer verdiği görülmektedir. Söz konusu tanım karmaşası gerek “Büyükşehir
Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde yapılan altyapı tanımı gerekse de
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ”de yapılan kırsal ekonomik altyapı tanımında da görülmektedir. Bu
çerçevede; kırsal altyapı faaliyetleri belediyeler tarafından farklı tanımlar yapılmak suretiyle
yürütülmekte olup, söz konusu durum kırsal altyapılara ilişkin standart oluşturulması ile ölçme
ve değerlendirme yapılabilmesi açısından önemli bir sorun alanı ortaya çıkarmaktadır.
Büyükşehir Belediyelerinin büyük bir kısmının tertip ve sınıflandırma bazında bütçe raporlarını
erişilebilir hale getirmediği, ayrıca Ankara ve İstanbul illeri dışında, her ne kadar 5216 ve 5393
sayılı Kanunlar gereği bütçe ile birlikte onaylanması öngörülse de Yatırım Programının
yayımlanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
yayımlanan gider bütçesi çalışmasında büyük ölçekli ana proje kalemlerinin bütçe
sınıflandırması ve tertip bazında izlenebildiği görülmektedir. Diğer taraftan Ankara ve İstanbul
Büyükşehir Belediyeleri tarafından hazırlanan yatırım programı çalışmaları söz konusu alanda
belirlenmiş bir standart olmaması nedeniyle çeşitli farklılıklar barındırmaktadır.
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Büyükşehir belediyeleri 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın yürürlüğe
girmesiyle, söz konusu plan dönemini kapsayacak şekilde 2020-2024 yılları için güncel stratejik
planlarını hazırlayarak uygulama dönemini başlatmıştır. Bu çerçevede, büyükşehir belediyeleri
2020 yılı bütçesi ile stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkili olarak 2020 yılı için
bütçe uygulama sonuçları ile stratejik amaç ve performans sonuçlarındaki gelişmeleri içerecek
şekilde 2020 Yılı Faaliyet Raporlarını yayınlamıştır. Bu çerçevede, stratejik amaçlarla ilişkili
olarak performans sonuçlarında küresel ölçekteki COVID-19 kaynaklı pandeminin etkisiyle
önemli sapmalar meydana gelmiş, faaliyetlerin büyük bir kısmında ilerleme
kaydedilememiştir. Faaliyet raporlarında yer verilen bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde
ise pandeminin etkisiyle belediye gelirlerinde önemli ölçüde azalma meydana geldiği, ayrıca
vatandaşlara yapılan yardımların etkisiyle sermaye transferlerinde gerçekleşmenin oldukça
yüksek olduğu dikkati çekmektedir.
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6.

Büyükşehir Belediyeleri ve Bağlı İdarelerinden Elde Edilen
Görüşler

Büyükşehir belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin yatırım bütçelerinin %10’unu kırsal
alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının
geliştirilmesi amacıyla ilgili belediyeler ve merkezi yönetim kapsamındaki kurumların
temsilcileriyle çevrim içi toplantılar yapılarak katılımcılara yarı yapılandırılmış soru setlerinden
oluşan sorular yöneltilmiş, ayrıca söz konusu sorulara ilişkin cevaplar yazılı olarak da
katılımcılardan alınmıştır. Belediyelere yazılı olarak cevaplanması amacıyla iletilen soru seti
Ek-1’de yer almaktadır. Gerçekleştirilen çevrim içi toplantılara 8 belediye ve 2 Su ve
Kanalizasyon İdaresi katılım sağlamış, ayrıca yedi adet belediye de yarı yapılandırılmış soru
formlarını cevaplamıştır. Merkezi yönetim temsilcileriyle de bir adet çevrim içi toplantı
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu çevrim içi toplantılar ve yarı yapılandırılmış soru
formlarından elde edilen cevaplar derlenerek öncelikle bütçe ve yatırım programlama
süreçlerine ilişkin hususlar sonrasında ise altyapı yatırımları ve kırsal kalkınmaya ilişkin
cevaplar aşağıda sunulmuştur.

6.1. Bütçe ve Yatırım Programlama Süreçlerine İlişkin Bulgular
Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı idarelerinden oluşan katılımcılara çevrim içi toplantılar ve yarı
yapılandırılmış soru setleri kapsamında projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi,
taleplerin alınması süreci, yatırım programı hazırlama süreci, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin
bütçe uyumu ile AYKOME ve YİKOB’lara ilişkin değerlendirmeler hususlarında çeşitli sorular
yöneltilmiştir. Cevaplar derlenerek aşağıda sunulmuş olmakla birlikte, mevcut uygulamalarda
projelerin seçimi ve bütçe süreçleriyle ilişkilendirilmesine ilişkin akış diyagramı Şekil 1’de
açıklanmaktadır.
Projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde belediyelerin kendi bünyelerinde
geliştirdikleri rehber, yönerge veya ilgili dokümanlar bulunmamaktadır. Ancak belediyeler
bünyesinde hazırlanan stratejik plan, performans programı, imar ve gelişim planlarının proje
hazırlama ve değerlendirilmesi sürecinde kullanıldığı belirtilmektedir. Diğer taraftan içme
suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve dere ıslahı ve taşkın koruma projelerinin hazırlanmasında
DSİ, İller Bankası ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan yönetmelik ve talimatnamelerin kullanıldığı ifade edilmektedir. Projelerin
değerlendirilmesinde daha çok tecrübe ve deneyimler ile muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ile
belediye meclis üyelerinden alınan talepler doğrultusunda hareket edilmekte ve belediye
yönetimi tarafından yatırım kararı alınmaktadır. Ayrıca, çalışma kapsamında görüş ve
değerlendirmelerine başvurulan belediyelerin büyük bir kısmında envanter yönetim
sisteminin bulunduğu, yapılan iş ve projeler ile malzeme kayıtlarının tutulduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Belediyelerle yapılan görüşmelerde projelerin değerlendirilmesine yönelik olarak kapsamlı
fizibilite etütlerinin hazırlanmadığı, ancak projelerin değerlendirilmesine altlık oluşturacak
proje bilgi formları ve etüt notlarının hazırlandığı sonucuna ulaşılmaktadır. Söz konusu bilgi
formlarında ise temel olarak nüfus, nüfus yoğunluğu, öğrenci sayısı, tarım arazisi ve hayvan
varlığı gibi bilgilere yer verilebilmektedir. Diğer taraftan kırsal altyapılar açısından en önemli
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proje türlerinin sırasıyla içme suyu, kırsal yol ve kanalizasyon işleri olduğu ortaya çıkmaktadır.
Projelerin kendi türleri içerisindeki önceliklendirilmesinde ise nüfus yoğunluğu, ilçe
belediyeleri ve belediye meclisleri aracılığıyla gelen talepler ile belediye yönetiminin kararları
ön plana çıkmaktadır. Ayrıca önceliklendirme sürecinde nesnel bir yaklaşımın geliştirilmesi ve
kırsal alanlardaki mahallelere yönelik altyapı ihtiyaçlarının bütüncül bir şekilde ortaya
çıkarılması hususu oldukça kritiktir.
Projelerin belirlenebilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin standartlaştırılarak sürecin
başlatılabilmesi için ilk aşama kırsal alanlardaki mahallelerden talebin toplanmasıdır.
Taleplerin toplanabilmesi amacıyla belediyeler bünyesinde muhtarlar masası ve şube
müdürlüğü gibi organizasyonel yapılar ve bilgi sistemleri oluşturulmaktadır. Diğer taraftan,
belediye yetkililerinin saha ziyaretlerinde ilçe belediyeleri, muhtarlar ve vatandaşlardan talep
alınmakta, ayrıca dilekçe ve çağrı merkezleri yoluyla gelen talepler de dikkate alınmaktadır.
5216 sayılı Kanunda veya ikincil düzenlemelerde büyükşehir il ve ilçe belediyelerinin Yatırım
Programı hazırlamasına yönelik bir takvim, usul ve esas, içerik bulunup bulunmadığına ve söz
konusu hususta belediye yetkililerinin konuya ilişkin değerlendirmelerinin ölçülmesi amacıyla
yöneltilen soruda, belediyelerin büyük bir kısmında yatırım programına ilişkin süreçlerin açık
bir şekilde belirlenmediği, Yatırım Programı hazırlanmakla birlikte programların çoğunlukla
yayımlanmadığı sonuçlarına ulaşılmaktadır. Nitekim, büyükşehir belediyelerinin önemli bir
kısmının yatırım programlarını kamuoyuyla paylaşmadığı Ek-3’te görülmekte olup yerel
yönetimlerin orta vadeli bir bakış açısıyla finansman türlerini de içerecek şekilde proje bazında
yatırım programı hazırlayarak yayımlamasının orta vadeli bir harcama sisteminin hayata
geçirilebilmesi; stratejik plan, performans programı ve bütçe ilişkisinin güçlendirilmesi; izleme
ve değerlendirme ve şeffaf bir yerel yönetim sistemi açısından oldukça kritik olduğu
değerlendirilmektedir. Gerek 5018 sayılı gerekse de 5216 sayılı Kanun kapsamında yatırım
programı hazırlanmasına yönelik açık hükümler yer almaktadır. Yatırım Programının
hazırlandığı yönünde görüş bildiren illerde ise programın içeriği ve programda yer alan temel
bilgilere (proje adı, süresi, karakteristiği, maliyeti, yıllara sâri ödenekler vb.) yönelik bilgi
alınamamıştır. Diğer taraftan, büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan yatırımların stratejik
planlarla ilişkilendirildiği ve bu yönde çalışmalar yürütüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır.
5216 sayılı Kanunun 25’inci maddesinde "Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri, büyükşehir
belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek
bütçe hâlinde bastırılır" ifadesine yer verilmektedir. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi
bütçeleriyle ilçe belediyeleri bütçeleri nihai olarak büyükşehir belediye meclislerinde
müteselsilen onaylanmaktadır. Büyükşehir belediyesi bütçesinin belediye meclisleri
tarafından onaylanması aşamasında ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi bütçesi
bütünleşik olarak değerlendirilmekte ve büyükşehir belediye meclislerince onaylanmaktadır.
Ancak uygulamada tek bütçe halinde basılmadığı görülmektedir.
5216 sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğiyle çalışma
usul ve esasları belirlenen AYKOME’nin mevzuatta ifade edildiği şekliyle görev yapıp
yapmadığına ilişkin belediye temsilcilerine yöneltilen soru kapsamında AYKOME’nin
mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde görev yaptığı ifade edilmiştir. Ayrıca, YİKOB
marifetiyle de illerin büyük bir kısmında üçer aylık dönemler itibarıyla Valilik tarafından
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koordinasyon toplantıları yapıldığı, ilçe belediyeleri dahil olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarının toplantılara iştirak ettiği ifade edilmektedir.

Şekil 2.Mevcut Uygulamalarda Projelerin Seçimi ve Bütçe Süreçleriyle İlişkilendirilmesi

Muhtarlıklar, İlçe
Belediyeleri, Belediye
Meclis Üyeleri

Proje Taleplerinin
Toplanması

Muhtarlık Bilgi Sistemleri,
Dilekçe, Saha Ziyaretleri,
Çağrı Merkezi Şikâyetleri

Proje Havuzunun
Oluşturulması

Proje Bilgi Formları, Etüt
Notları

Ödenek Planlaması

Projelerin Üst Yönetim
Tarafından
Değerlendirilmesi

Proje Türlerinin ve
Yerleşimlerin
Önceliklendirilmesi

Projelerin Performans
Programı ve Bütçeyle
İlişkilendirilmesi

Plan Bütçe Komisyonu,
Belediye Meclisleri

İzin, Kamulaştırma,
Projelendirme ve İhale
Alt Süreçleri

Projenin Yapım Süreci

6.2. Altyapı Yatırımları ve Kırsal Kalkınmaya İlişkin Bulgular
Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı idarelerinden oluşan katılımcıların altyapı yatırımları ve kırsal
kalkınmaya ilişkin standartlar, temel sorun alanları, yatırım bütçesinin kullanımı, kırsal alan
tanımları, kırsal altyapı bileşenleri, kırsal alanlardaki yatırım miktarı, KIRDES projesi, projelerin
önceliklendirme kriterleri ile kurumlar arası koordinasyon ve görev paylaşımı hususlarında
yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar derlenerek aşağıda sunulmuştur.
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Belediyelerin sunduğu altyapı hizmetlerine ilişkin halihazırda uygulanan standartların çevre
hizmetleri için İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ tarafından belirlendiği, yol
yapım ve bakım-onarım faaliyetleri için ise Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
yayımlanan teknik şartname örnekleri ve standartların kullanıldığı, ihtiyaç halinde
belediyelerin inisiyatif alarak koşullara özgü çözümler geliştirdiği sonucuna varılmıştır.
Altyapı yatırımlarının yapılmasında ve hizmetlerin sunulmasında; finansmana erişim ve
ödenek yetersizliği, arazi kullanımı ve ilgili izin süreçleri, güncel olmayan ve uygulanmayan
imar planları, coğrafi ve topoğrafik şartlar, yatırımlarda kullanılan girdilerin ithal olması ve
döviz kuru hareketlerinden doğrudan etkilenmesi, mevsimsel nüfus hareketleri, İller
Bankası’nın “TL” cinsi kredi paketleriyle yerel yönetimleri desteklememesi, köy statüsünden
mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde imar planlarının bulunmaması, kurumlar
arasındaki izin süreçlerinin uzunluğu, kamulaştırma ve mülkiyete ilişkin hususlarda sorunlarla
karşılaşıldığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
Yatırım programları hazırlanırken 6360 sayılı Kanunda Geçici Madde 1(24) ile getirilen kırsal
altyapı yatırımlarına yatırım bütçesinin en az % 10’unun ayrılmasına yönelik hükmün
uygulanıp uygulanmadığına ilişkin katılımcılara yöneltilen soruda büyükşehir belediyeleri % 10
düzeyinin önemli oranda aşıldığını ifade etmekle birlikte söz konusu oranın ortalama % 40-50
düzeyinde gerçekleştiği ancak % 80-85 seviyesine çıkan büyükşehir belediyelerinin de olduğu,
ayrıca kırsal mahallelerdeki ihtiyaçların oldukça fazla olması nedeniyle kent merkezlerindeki
işlerin ötelenmek zorunda kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kırsal altyapı ihtiyacının
oldukça fazla olduğu ve ödeneklerin yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte;
büyükşehir belediyeleri ve bağlı idarelerinde yatırım bütçesinin en az %10’unun ayrılmasına
yönelik olarak izleme-takip veya bütçe mekanizması kurgulanmadığı katılımcılar tarafından
ifade edilmektedir.
Yatırım bütçesinin en az %10’unun ayrılmaması durumunda büyükşehir belediyelerine
yaptırım uygulanmasına veya vesayet yetkisinin kullanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmaması hususu da izleyen yıllarda kırsal yerleşimlere yapılacak yatırımlarda azalma
meydana gelmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, büyükşehir belediyelerinin
kırsal nüfus yoğunlukları il bazında değişkenlik arz etmektedir. Söz konusu farklılıklar ise
büyükşehir belediyeleri arasında uygulama bütünlüğü sağlanamamasına yol açmakta, ayrıca
izleyen yıllarda şehir ve ilçe merkezleri de dahil olmak üzere nüfusu yoğun yerleşimlere siyasi
mülahazalar da dikkate alınarak daha fazla yatırım yapılması ve kırsal yerleşimlerden
büyükşehirlere göçün daha da hızlanması risklerini ortaya çıkarmaktadır.
Diğer taraftan belediyelerin yatırım bütçelerinin ne kadarının kırsal altyapıya yönelik
kullanıldığına ilişkin envanterin bulunduğu ve yapılan yatırımların geçmişe yönelik olarak da
dokümante edilebildiği belirtilmektedir. Bununla birlikte, katılımcılarının altyapı tanımının
kapsamına içme suyu, kanalizasyon, yol yapımı, atıksu arıtma tesisleri, sulama tesisleri ile
kanallarının yapımı ve bakım-onarımı işlerini dahil ettikleri anlaşılmaktadır3. Köylerin mahalle
statüsüne dönüştürülmesi sürecinde ise il özel idarelerinden oldukça fazla sayıda iş
3

Durum değerlendirme toplantılarında ise toplantılara katılan belediyelerin altyapı kavramını oldukça
geniş değerlendirdikleri ve yukarıda sayılan altyapı unsurlarının yanı sıra sosyal ve kültürel donatılar,
sağlık tesisleri, hayvan pazarları vb. birçok kalem için yapılan harcamaları altyapı harcaması olarak
değerlendirdikleri anlaşılmıştır.
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devredildiği, ayrıca il özel idarelerinin borçlarının büyükşehir belediyeleri tarafından ödendiği
ve devralınan makine-teçhizatın ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle büyükşehir
belediyelerince son altı yılda önemli sayıda makine-teçhizat alımı yapıldığı katılımcılar
tarafından ifade edilmiştir.
Kırsal altyapı yatırımlarına yatırım bütçesinin en az %10’unun ayrılması hükmüne istinaden
katılımcılara yerleşim yerlerinin kırsal olarak kabul edilmesinde kullanılan kriterler
sorulmuştur. Bu kapsamda, 5216 sayılı Kanunun 3’üncü ek maddesinde yer verilen kırsal
mahalle tanımına ilave olarak, mahalleye dönüşmüş olan köy statüsündeki yerleşim yerleri ile
belde, mezra ve yayla yerleşimleri kırsal mahalle olarak tanımlanmakta, ayrıca merkezden
uzaklık ve nüfus gibi kriterlere göre kırsal alan tanımı da yapılmaktadır. Sonuç olarak, kırsal
mahalle tanımının nasıl yapılacağıyla ilişkili olarak uygulamada bütünlük olmadığı
görülmektedir. Ancak, 5216 sayılı Kanunun 3’üncü ek maddesinde yer verilen kırsal mahalle
tanımına uygun olarak büyükşehir belediye meclisinin verdiği karar doğrultusunda merkez
dışında kalan mahallelerin tamamını kırsal mahalle olarak tanımlayan belediyeler de
bulunmaktadır. Bununla birlikte, köylerin tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla mera veya arazi
kiralamalarından elde edilen gelirler kırsal yerleşimler yerine ilçe belediyelerine aktarılmakta
ve kırsal yerleşimler küçük ölçekli işleri için dahi ilçe veya büyükşehir belediyelerine başvurmak
zorunda kalmaktadır. Tüzel kişiliğin kaldırılmasıyla adli makamlar da dahil olmak üzere temsil
edilemeyen kırsal yerleşimlerin kırsal mahalle olarak belirlenebilmesi edilebilmesi amacıyla
yayımlanan “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” kapsamında kırsal alanlarda
yaşayanlara 5216 sayılı Kanunun 3’üncü ek maddesinde tanımlanan muafiyet ve indirimler
düzenlenmektedir. Ancak, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak tanımlanan
yerleşimlere uygulanan indirim ve muafiyetler nedeniyle büyükşehir belediyelerinin
gelirlerinde azalma meydana gelmektedir. Bu çerçevede, bu durumun bir çıkar çatışmasına
sebebiyet verebileceği, izleyen yıllarda büyükşehir belediyelerinin gelirlerinin daha da
azalması ihtimalinin ortaya çıkmasıyla, kırsal yerleşimlerin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik
alan olarak belirlenmesine karşı çekinceleri bulunan büyükşehir belediyelerinin söz konusu
tanımlamayı yapmayabilecekleri değerlendirilmektedir.
Büyükşehir belediyeleri tarafından benimsenen altyapı ve kırsal mahalle tanımları
çerçevesinde içme suyu yatırımlarına öncelik verildiği, sonrasında ise kırsal yol ve
kanalizasyon projelerine kaynak ayrıldığı, ayrıca tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın
koruma ve dere ıslahı gibi projelerin de kaynak durumu ve vatandaşların talepleri
doğrultusunda yürütüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Taleplerin önceliklendirilmesinde ise
projeden etkilenen nüfus ve gelen taleplerin yoğunluğu faktörlerinin daha fazla etkili olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, büyükşehir belediyelerinin son 6 yılda en fazla içme suyu
hattı, su deposu yapımı ve onarımı, kanalizasyon ve atıksu arıtma projelerine ağırlık verdiği
dikkati çekmektedir.
Merkezi yönetim tarafından yürütülen KIRDES projesi kapsamında ise katılımcılar çoğunlukla
bilgi sahibi olmadıklarını ve proje kapsamında destek sağlanan işleri bulunmadığını ifade
etmiştir.
Büyükşehir belediyeleri tarafından yoğun bir şekilde kırsal altyapı projeleri yürütülmekle
birlikte söz konusu projelerin önceliklendirilmesinde kullanılacak kriterlerin belirlenmesi
kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede, katılımcılar etkilenen nüfus başta olmak üzere elde
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edilecek ekonomik ve sosyal faydalar, hane halkı geliri, istihdam ve verimlilik artışı kriterlerinin
projelerin önceliklendirilmesinde kullanılabileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, bazı
büyükşehir belediyeleri projeleri ilçe ayrımı yapmaksızın kendi içinde önceliklendirmek yerine
toplam yatırım bütçesini ilçe belediyelerine kırsal nüfus, merkez nüfus, gelişmişlik, kırsal
mahalle sayısı ve coğrafi büyüklük kriterlerini kullanarak dağıtmakta, böylelikle ilçe
belediyeleri sınırları içerisinde yapılacak kırsal altyapı ödeneği belirlenmektedir.
Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin sunulmasında ilgili kurumlar
arasındaki koordinasyonun sağlanması gerek yatırımların hızlı bir şekilde yapılması gerekse
de yatırımların birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu
çerçevede, ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla resmi yazışma
usulleri yoğun bir şekilde kullanılmakla birlikte gerektiğinde kurumlar arası protokoller de
yapılabilmektedir. Ayrıca ortaya çıkan sorunların çözümünde ikili ilişkiler de rol oynamaktadır.
Diğer taraftan altyapı yatırımlarından sorumlu belediye birimlerinin altyapı yatırımlarına ilişkin
programlarını YİKOB ve AYKOME’nin ilgili birimlerine iletmektedir.
Altyapı yatırımlarının yürütülmesinde ilgili Kanunlarla büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenmekle birlikte ortak sorumluluk alanları da bulunmaktadır. Bu
kapsamda kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde büyükşehir belediyeleri ve
ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının
belirlenebilmesine yönelik soruya verilen cevaplarda yağmur suyu bertarafı hususunun
netleştirilmesi gerektiği, ancak ilçe belediyelerinin kurumsal kapasitesinin düşük olmasından
dolayı ortak sorumluluk alanlarındaki işlerin büyükşehirler tarafından yapıldığı ve mutabakat
sağlanamasa da katılımcıların çoğunluğunun belirttiği üzere altyapı hizmetlerinde görev
paylaşımı hususunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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7. Sonuç ve Tavsiyeler
6360 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle büyükşehir belediyesi sayısının 30’a yükselmesi
ve büyükşehir görev ve yetki alanlarının il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi
belediyelerin işleyişi, koordinasyon mekanizmaları, altyapı ve hizmet sunumunda karşılaşılan
sorunlar ve ihtiyaçlar açısından kapsamlı değişikliklere yol açmıştır. Büyükşehir belediyelerine
ait sosyo-ekonomik ve altyapı hizmetlerine ilişkin göstergeler karşılaştırmalı olarak
incelendiğinde illerin nüfus, gelir, altyapıya erişim gibi konularda önemli ölçüde farklılaştığı
görülmektedir. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin yetki alanlarının genişletilmesiyle bu illerin
sorumluluk alanlarının kent merkezleri ile geniş kırsal alanları kapsaması ve vatandaşların
ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, atık hizmetleri gibi temel altyapı hizmetlerine erişiminde
illerin kendi içerisinde de oldukça heterojen bir yapıya yol açması ile sonuçlanmıştır.
Bu nedenle büyükşehirlere köylerden dönüşerek yeni katılan, merkezdeki mahallelere göre
sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş, altyapı ve hizmetlere erişimin kısıtlı olduğu
mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, İstanbul ve Kocaeli illeri hariç
büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idarelerin yatırım bütçelerinin en az %10’unu
on yıl süre ile bu yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırması ve kullanması zorunluluğu
getirilmiştir.
Söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik hizmet standartlarının geliştirilmesi amacıyla
öncelikle hukuki yapı, kurumsal yapı ve uygulamaya ilişkin mevcut durumun analiz edilmesi
hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan görüşmelerde, büyükşehir belediyeleri kırsal
bölgelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda yatırım bütçelerinin % 10’undan çok
daha fazlasını kırsal altyapı yatırımlarına ayırdıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, gerek
kırsal alan tanımı, gerek altyapı yatırımı tanımı ve sınıflandırmasında mevzuatta netlik ve
belediyeler arasında bir görüş ve uygulama birliği olmadığı görülmekte, ayrıca kırsal altyapı
yatırımlarının ölçülmesi ve izlenmesine yönelik bir mekanizmanın da bulunmadığı
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede esasen söz konusu hükmün ne derecede hayata geçirilebildiği
ölçülememekte, dolayısıyla öncelikle belediyeler için ortak tanım ve standartlar geliştirilmesi
tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasındaki
görev paylaşımında uygulamadaki farklılıkların giderilmesi ve koordinasyonun artırılarak
belediyelerin bütçe ve yatırım programlarını orta vadeli bir bakış açısıyla finansman bilgilerini
de içerecek şekilde ortak ve standart bir formatta ve proje bazında hazırlayarak düzenli bir
şekilde kamuoyuyla paylaşması önerilmektedir.
Diğer taraftan 7254 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Kanun değiştirilerek şehir merkezlerindeki
mahalleler ile merkeze uzak, kırsal yerleşim özelliklerinin devam ettiği köylerden dönüşen
mahallelerin aynı statüde değerlendirilmesinin ortaya çıkardığı problemlerin giderilmesi
amacıyla kırsal alanlardaki yerleşimlerin “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim yeri” olarak
tanımlanabilmesine imkan sağlanmış ancak uygulamada yerel yönetimlerin söz konusu
tanımlamaların yapılmasında çekinceler taşıdığı görülmüştür. Söz konusu Kanun değişikliğine
dayanılarak hazırlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğinde ise kırsal alanlara
ilişkin tanımlara yönelik detaylar belirlenmiştir. İlçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine
büyükşehir belediye meclisinin alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen
mahallelerin kırsal olarak belirlenebilmesi amacıyla temel olarak şehir merkezine olan uzaklık
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ve ulaştırma durumu, yapılaşma durumu itibarıyla kırsal niteliğin devap edip etmemesi, kırsal
nüfus oranı, yüz ölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerin
oluşturulması ile benzeri kriterlerin dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Kanun
kapsamında kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerleşimlere emlak
vergisi, inşaat ve imar harcı muafiyeti ve indirimleri ile içme ve kullanma suyu tarifelerinden
indirim yapılacağı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu indirim ve muafiyetler nedeniyle ilçe ve
büyükşehir belediyelerinin gelir kaybı endişesi nedeniyle “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim
yeri”
tanımlamalarının
yapılmasında
çok
hevesli
davranmayabilecekleri
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, “kırsal mahalle” veya “kırsal yerleşim yeri” tanımlarının
yapılmasında ilçe ve büyükşehir belediyeleri düzeyinde standart, kriter ve eşik değerlerin
oluşturularak değerlendirme ve kararların azami ölçüde nesnel süreçlere dayandırılması
faydalı olacaktır.
Büyükşehir belediyelerinin; kırsal nüfusun büyüklüğü, bu nüfusun toplam nüfus içerisindeki
oranı, gelirler, kırsal bölgelerin merkeze uzaklığı, mevcut altyapının durumu ve gerekli olan
altyapı ihtiyacı gibi konularda ayrıştığı ve bu durumun uygulamada ve dolayısıyla hizmet
sunulabilen nüfus oranlarında farklılıklara yol açtığı görülmektedir. Ancak hâlihazırda kısıtlı
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak üzere altyapı yatırımlarının
sektörel olarak ve/veya projeler arasında ne şekilde önceliklendirileceğine dair uygulanabilir
ortak ölçütler bulunmamakta dolayısıyla projelerin önceliklendirilmesinde kullanılacak
kriterlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede projelerin önceliklendirme
sürecinde nesnel bir yaklaşım geliştirilmesi ve kırsal yerleşimlere yönelik altyapı ihtiyaçlarının
bütüncül ve karşılaştırmalı bir şekilde ortaya çıkarılması tavsiye edilmektedir. Böylelikle kırsal
yerleşimlerin kademeli bir şekilde kent merkezlerindeki benzer altyapı hizmet düzeyine
ulaşması ya da yakınması yönünde uygulamalar geliştirilmesi mümkün olabilecektir.
Yatırım bütçesinin en az %10’unun kırsal altyapı projelerine ayrılmaması durumunda
büyükşehir belediyelerine yaptırım uygulanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmaması ve nüfusu yoğun yerleşimlere siyasi mülahazalar da dikkate alınarak daha fazla
yatırım yapılması olasılığı zaman içerisinde kırsal yerleşimlere yapılacak yatırımların azalması
riskini beraberinde getirebilecektir. Söz konusu riskin yönetilebilmesini teminen büyükşehir
sınırları içerisindeki tüm yerleşimlerin bir bütünü oluşturduğu dikkate alınarak kırsal altyapı
yatırımlarında kaynak ve tahsis etkinliğinin sağlanması tavsiye edilmektedir. Diğer taraftan,
kırsal altyapı harcamalarının izlenebilmesi ve %10 eşik değerinin takibi amacıyla, analitik bütçe
sınıflandırmasında kırsal altyapı yatırımlarına toplam sermaye gideri ve sermaye transferi
bileşenlerinden oluşan toplam yatırım tutarı içerisinde müstakil bir bütçe alt kodu tahsis
edilmesi önerilmektedir.
Bu çerçevede, büyükşehir belediyelerinin kaynaklarının en az % 10’unu dezavantajlı gruplar
dahil olmak üzere bütün vatandaşların altyapı hizmetlerine erişimini mümkün kılacak ve kırsal
kalkınmaya azami katkıyı sağlayacak şekilde kullanılmasına yönelik standartların belirlenmesi
önem arz etmektedir. Bu kapsamda bir sonraki aşamada durum değerlendirmesi
toplantılarındaki bulgulardan, bu raporda yapılan analizlerden ve uluslararası örneklerden
faydalanılarak kırsal altyapı yatırımlarının payının ölçülmesine ve kırsal altyapıların
önceliklendirilmesine yönelik standartlar belirlenecek ve bu standartların bütçe ve yatırım
programı süreçlerine entegre edilmesine yönelik somut önerilerde bulunulacaktır.
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Ek-1: Belediyelere İletilen Soru Seti
A.

BÜTÇE VE YATIRIM PROGRAMLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN SORULAR

1. Yatırımlar için belediyenizde ve bağlı idarelerde planlama, uygulama ve izleme süreci
ne şekilde işlemektedir?
▪ Projelerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde yol gösteren rehber,
yönerge vb. dokümanlar var mı?
▪ Envanter yönetimine ilişkin bir yapı var mı? Eğer yoksa, yeni yatırımların ve
bakım-onarım, idame-yenileme gibi yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesinde
hangi araçlar/karar alma süreçleri yol gösterici olmaktadır?
▪ Projeler için fizibilite etüdü hazırlanıyor mu? Yoksa proje bilgi formu/kartı vb.
bir yapı mı var? Fizibilite etüdü ya da proje bilgi formunda temel olarak hangi
bilgilere yer verilmektedir?
▪ Projelerin önceliklendirilmesi konusunda geliştirilmiş bir karar alma
mekanizması/ kriter seti vb. var mı? Varsa lütfen açıklayın.
▪ Proje oluşturma ve seçim süreçlerinde kırsal alandaki mahallelerin talepleri ve
katkıları nasıl alınmaktadır? Lütfen talep toplama mekanizması, periyodu,
katılımcılığın nasıl sağlandığı gibi hususlara yer veriniz.
2. 5216 sayılı Kanunda veya ikincil düzenlemelerde büyükşehir il ve ilçe belediyelerinin
Yatırım Programı hazırlamasına yönelik bir takvim, usul ve esas, içerik bulunmakta
mıdır?
3. Yatırım programı hazırlamakta mısınız? Hazırlıyorsanız söz konusu program
yayımlanıp vatandaşların bilgisine sunulmakta mıdır? Bu program orta vadeli (3-5 yıl)
bütçelemeye uygun bir yatırım programı mıdır? Yatırım programında yer alan temel
bilgiler (proje adı, süresi, karakteristiği, maliyeti, yıllara sâri ödenekler vb.) nelerdir?
Mevcut ve devam eden yatırımlarınızın bitiş sürelerine dair bilgiler yer almakta mıdır?
4. 5216 sayılı Kanunun 25. maddesinde "Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri,
büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek
karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır" ifadesine yer verilmektedir. Bu
kapsamda büyükşehir belediyesi bütçeleriyle ilçe belediyeleri bütçeleri uyumlu
hazırlanabilmekte midir? Hazırlanamıyorsa temel sorun alanları nelerdir?
5. 5216 sayılı Kanun ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğiyle
çalışma usul ve esasları belirlenen AYKOME mevzuatta ifade edildiği şekliyle görev
yapmakta mıdır? Bu alandaki sorunlar nelerdir? Merkezi yönetim
kurum/kuruluşlarının yürüttüğü büyük ölçekli projeler (KGM, DSİ vb.) kurulda
yeterince görüşülmekte midir?
6. YİKOB marifetiyle ve ilgili kurumların katılımıyla periyodik koordinasyon toplantıları
gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyorsa bunun periyodu, usul ve esasları,
katılımcıları vb. hakkında lütfen bilgi verebilir misiniz?
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B. ALTYAPI YATIRIMLARI VE KIRSAL KALKINMAYA İLİŞKİN SORULAR

7. Altyapı hizmeti sunduğunuz alanlarda önceden belirlenmiş genel nitelikte standartlar
bulunmakta mıdır? Bu standartlar hangi kurumlar tarafından belirlenmektedir (İlgili
bakanlık, TSE, belediye, valilik vb.)?
8. Altyapı yatırımlarının yapılmasında ve altyapı hizmetlerinin sunulmasında en önemli
sorun alanları nelerdir? (Arazi kullanımına ilişkin sorunlar, imar planı değişiklikleri,
ödenek yetersizliği, planlama ve programlama konularında yetersizlik, nitelikli
personel eksikliği, önceliğin yoğun yerleşim alanlarına verilmesi, ilgili kurumlar
arasındaki koordinasyon eksikliği, siyasi çekişmeler vb.). Bu gibi sorunların
çözümlenmesi için önerileriniz nelerdir?
9. Yatırım programları hazırlanırken 6360 sayılı Kanunda Geçici Madde 1(24) ile getirilen
kırsal altyapı yatırımlarına yatırım bütçesinin en az % 10’unun ayrılmasına yönelik
hüküm uygulanmakta mıdır? Uygulanamıyorsa sebepleri nelerdir? Bu soruya yanıt
verirken lütfen 1’inci sayfada yer alan “altyapı” tanımını göz önünde bulundurunuz
(Su, kanalizasyon ve sulama ile ilgili konuların Su ve Kanalizasyon İdareleri tarafından
yanıtlanması gerekmektedir.).
10. Halihazırda yatırım bütçesinin ne kadarının bu amaçla kullanıldığını ölçmeye yönelik
bir envanter çalışması yapıldı mı? Altyapı yatırımları için getirilen bahse konu % 10
kriterini karşılarken hangi tür yatırımları altyapı yatırımı kapsamında
değerlendirmektesiniz? Bu yatırımların 1’inci sayfada yer alan “altyapı” tanımına ne
kadar uyduğunu düşünüyorsunuz?
11. Bugüne kadar, söz konusu % 10 kriteri kapsamında yapılan harcamaların raporlanması
yönünde herhangi bir talep aldınız mı? Böyle bir talep gelse son 6 yıl içerisinde anılan
hüküm kapsamındaki harcamaların istatistiki raporlamasını yapabilmeniz mümkün
müdür?
12. Söz konusu Kanun hükmü uygulanırken, yerleşim yerlerinin kırsal olarak kabul
edilmesinde hangi kriterler kullanılmaktadır? Kırsal alanların tanımlanmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşılmaktadır?
13. Hangi yatırımların kırsal altyapı yatırımı olarak kabul edileceğine yönelik bir karar
alındı mı ya da hâlihazırda kullanılan buna yönelik bir tanım var mıdır?
14. Bu çerçevede ağırlıklı olarak hangi kırsal altyapı yatırımlarına (içme suyu, kanalizasyon,
yol, tarımsal altyapı vb.) kaynak ayrılması söz konusudur? Taleplerin
önceliklendirilmesinde mevcut durumda ne tür kriterler kullanmaktasınız?
15. Son 6 yılda hangi alanlarda kırsala yönelik altyapı yatırımı gerçekleştirdiniz? 2021
yılında hangi alanlarda kırsal altyapı projeleri yapmayı planladınız?
16. KIRDES projesi hakkında bilgi sahibi misiniz? KIRDES kapsamında sağlanan destek ve
yürütülen projeleriniz var mıdır?
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17. Kırsal altyapı projelerinin doğru bir şekilde önceliklendirilmesine ilişkin olarak ne gibi
kriterler kullanılabilir? (Etkilenen nüfus, yüzölçümü, temel ve evrensel hizmetlere
erişim, kırsal alanın koşulları, proje maliyeti, elde edilecek sosyal faydalar, verimlilik
artışı vb.)
18. Belediyenizde yürütülen kırsala yönelik aile, kadın ve çocuk temalı projeler nelerdir?
19. Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin sunulmasında ilgili
kurumlar arasındaki (BB, İlçe Belediyeleri, KGM, DSİ, YİKOB vb.) koordinasyon nasıl
sağlanmaktadır? Mevzuat ile tanımlanmış kural/coğrafi sınır/eşik değer/protokol vb.
hususlar var mıdır? Yoksa genel teamüller ve resmi olmayan süreçler mi söz
konusudur?
20. Kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde büyükşehir belediyeleri ve ilçe
belediyeleri arasındaki görev paylaşımının iyi çalıştığını düşünüyor musunuz? İlçe ve
büyükşehir belediyeleri için sorumlu olunan hizmet/iş ve işlemler net bir şekilde kanun
veya yönetmelikle belirlenmeli midir? Altyapı hizmetlerinde (gelirlerinin artırılması
kaydıyla) ilçe belediyelerine daha fazla yetki verilmeli midir?
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Ek-2: Durum Değerlendirmesi Toplantıları Katılımcı Bilgileri
Katılımcı

Kurum
Ulusal Toplantılar

Erdal Erkan

Aydın BŞB

Ahmet Kılıç

Erzurum BŞB

Remzi Ertek

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi

Hüseyin Büdüş

Eskişehir BŞB

Özlem Umur

Eskişehir BŞB

Şafak Atay

Eskişehir BŞB

Alparslan Yavuz

Konya BŞB

Cengiz Akbulut

Muğla BŞB

Ali Tekkaya

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Doğangün Çiflik

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi

Ahmet Kurnaz

Polatlı Belediyesi

Nilgün Erkmen

Tekirdağ BŞB
Uluslararası Toplantılar

Claudia Silva

Municipality of Lousada

Draženka Grah

Municipality of Zagreb

Helena Cvenkel

Gorenjska Region
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Ek-3: Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Yatırım Programı Çalışmaları

Adana

Stratejik Plan
Adana Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Plan dönemi sonunda dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler
düzeyinde hizmet memnuniyetini arttırmak
- Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım
altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım
alanlarına yönelik olarak proje yapmak ve hayata geçirmek
- Temiz ve yaşanabilir kent koşullarını sağlayarak atık yönetimini
etkinleştirmek
- Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde toplu taşıma
kullanım oranını artırmak
- İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Dengeli hizmet dağılımı yaparak İlçeler
düzeyinde hizmet düzeyini artırabilmek
amacıyla toplam 3,35 milyon TL,
- Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak
üzere yürütülecek projeler için 245,6 milyon TL,
- Temiz ve yaşanabilir kent koşullarını
sağlayarak atık yönetimini iyileştirebilmek
amacıyla 136,1 milyon TL,
- Plan dönemi sonuna kadar kent genelinde
taşıma kullanım oranını artırmak amacıyla
toplam 154,9 milyon TL,
- İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım
hizmeti sunabilmek amacıyla toplam 574
milyon TL
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Adana Büyükşehir Belediyesi
tarafından makro ölçekteki
bütçe sınıfları itibarıyla
yayımlanan 2021 Yılı Bütçesi
kapsamında finansman
bütçesi, gelir bütçesi ve
gider bütçesi tertip bazında
hazırlanmıştır. Diğer taraftan
2021 yılında 2,06 milyar TL
gelir, 2,51 milyar TL de gider
programlanmış olup bakiye
450 milyon TL'nin ise
borçlanma yoluyla
karşılanması planlanmıştır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Kırsal altyapıların
oluşturulması amacıyla
stratejik plan ve performans
programında hedef,
performans göstergesi,
proje kümesi vb.
belirlenmemiştir. Belediye
taraftan yayımlanan Yatırım
Programı bulunmaması
nedeniyle kırsal altyapı
projelerine ayrılan kaynak
bilinmemektedir.

Ankara

Stratejik Plan
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Trafik akışının güvenli, çevre dostu, sosyal gelişime uygun,
sürdürülebilir ve engelsiz olmasını sağlamak
- Güvenli, erişilebilir, modern ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak
için gerekli olan yollar, tretuarlar, sanat yapıları ve yatay trafik
işaretlemelerini yapmak
- Kentin temizliğini sağlayarak sıfır atık projelerini
gerçekleştirmek
- Sürdürülebilir, temiz hava ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
- Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin yapılmasını
sağlamak
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Trafik akışının güvenli, çevre dostu, sosyal
gelişime uygun, sürdürülebilir ve engelsiz
olmasını sağlamak üzere 27,5 milyon TL,
- Güvenli, erişilebilir, modern ve sürdürülebilir
ulaşımı sağlamak için gerekli olan yollar,
tretuarlar, sanat yapıları ve yatay trafik
işaretlemelerini yapmak üzere 1,619 milyar TL,
- Kentin temizliğini sağlayarak sıfır atık
projelerini gerçekleştirmek üzere 23 milyon TL,
- Sürdürülebilir, temiz hava ve yaşanabilir bir
çevre oluşturmak üzere 650 bin TL,
- Kentin ihtiyacı olan bakım ve onarım işlerinin
yapılmasını sağlamak üzere 57,5 milyon TL
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından çok
yıllı ve oldukça detaylı bir
şekilde hazırlanan 2021 Yılı
Mali Bütçesinde 2021 yılı
için toplam giderin 7,7
milyar TL, gelirin 6,97 milyar
TL, borçlanmanın ise 730
milyon TL düzeyinde olması
planlanmıştır. Diğer taraftan
toplam sermaye giderinin
2,4 milyar TL olması
beklenirken, gelecek yıllara
yaygın yüklenmeleri
kapsayan taahhütler
cetvelinde altyapı yatırım
tutarı 1,695 milyar TL
düzeyinde öngörülmüştür.

Yatırım Programı
2021 Yılı Mali Bütçesi
ekinde yer verilen
2021 Yılı Yatırım
Programında
belediye tarafından
yıl içerisinde
yürütülmesi
planlanan projeler
yılı ödenekleri ile
birlikte
sıralanmaktadır. İlçe
belediyeleri sınırları
içerisinde yapılması
planlanan altyapı
yatırımlarına da yer
verilen Yatırım
Programı
kapsamında bütçe
kodu, proje adı ve
ödenek bilgilerine
yer verilmektedir.

Değerlendirme
Kırsal altyapıların
oluşturulması amacıyla
stratejik plan ve performans
programında doğrudan
hedef ve performans
göstergesi
belirlenmemesine rağmen
Yatırım Programı'nda kırsal
alanda yapılması planlanan
büyük ölçekli projeler takip
edilebilmektedir.

Antalya

Stratejik Plan
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Çevreci bir atık yönetimi gerçekleştirmek
- Çevre sağlığı sorunlarıyla, ekolojik dengeyi gözeten etkin bir
mücadele yürütmek
- Kentin altyapı kalitesini geliştirmek ve altyapı eksikliği bulunan
bölgelerde yatırımların yapılmasına ilişkin koordinasyonu
sağlamak
- Toplu taşıma (otobüs, raylı sistem vb.) ve ara toplu taşıma
(servis, taksi vb.) sistemlerinde maksimum hizmet kalitesine
ulaşmak
- Kentsel ulaşım ağını makro ve mikro ölçekte bütüncül olarak
planlamak ve yol ağını iyileştirmek
- Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu
hale getirmek
- Kırsal bölgelerdeki yollarda, kaplaması bozulmuş olanların
bakım ve onarımını yapmak ve talepler doğrultusunda yeni
yollar açarak kentsel ulaşım standartlarını yükseltmek
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Çevreci bir atık yönetimi gerçekleştirmek
üzere 30,6 milyon TL,
- Çevre sağlığı sorunlarıyla, ekolojik dengeyi
gözeten etkin bir
mücadele yürütmek üzere 34,8 milyon TL,
- Kentin altyapı kalitesini geliştirmek ve altyapı
eksikliği bulunan
bölgelerde yatırımların yapılmasına ilişkin
koordinasyonu sağlamak üzere 178,4 bin TL,
- Toplu taşıma (otobüs, raylı sistem vb.) ve ara
toplu taşıma
(servis, taksi vb.) sistemlerinde maksimum
hizmet kalitesine ulaşmak üzere 430,3 milyon
TL,
- Kentsel ulaşım ağını makro ve mikro ölçekte
bütüncül olarak
planlamak ve yol ağını iyileştirmek üzere 76,1
milyon TL,
- Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını
güvenli ve konforlu
hale getirmek üzere 65 milyon TL,
- Kırsal bölgelerdeki yollarda, kaplaması
bozulmuş olanların
bakım ve onarımını yapmak ve talepler
doğrultusunda yeni yollar açarak kentsel ulaşım
standartlarını yükseltmek üzere 77,1 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Antalya Büyükşehir
Belediyesi tarafından makro
ölçekteki bütçe sınıfları
itibarıyla yayımlanan 2021
Yılı Bütçesi kapsamında
finansman bütçesi, gelir
bütçesi ve gider bütçesi
tertip bazında kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Bu
kapsamda; 2021 yılında 2,43
milyar TL gelir, 2,95 milyar
TL de gider programlanmış
olup bakiye 522 milyon
TL'nin ise borçlanma yoluyla
karşılanması planlanmıştır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Belediye taraftan
yayımlanan Yatırım
Programı bulunmaması
nedeniyle kırsal altyapı
projelerine ayrılan kaynak
bilinmemekle birlikte
Stratejik Plan'da doğrudan
kırsal altyapılarla ilişkili
olarak "Kırsal bölgelerdeki
yollarda, kaplaması
bozulmuş olanların bakım
ve onarımını yapmak ve
talepler doğrultusunda yeni
yollar açarak kentsel ulaşım
standartlarını yükseltmek"
hedefi bulunmaktadır.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi bütçesinin ve
yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Aydın

Stratejik Plan
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonu
- Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi
- Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu
- Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı gelişiminin kentin
değerleri ile uyumlu olarak sağlanması
- Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi
- Ekosistem dengesini koruma kapsamında çevre kirliliğinin
azaltılması ve yeşil alanların artırılması
- Atık yönetiminin sağlanması
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Toplu taşıma sistemlerinin modernizasyonunu
teminen 6,4 milyon TL,
- Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla
9,9 milyon TL,
- Toplu taşıma güzergahlarının rehabilitasyonu
amacıyla 1,8 milyon TL,
- Kırsal ve kentsel alanların planlı ve sağlıklı
gelişiminin kentin değerleri ile uyumlu olarak
sağlanması amacıyla 18,4 milyon TL,
- Altyapı-üstyapının güçlendirilmesi ve
yenilenmesi 207,1 milyon TL,
- Ekosistem dengesini koruma kapsamında
çevre kirliliğinin azaltılması ve yeşil alanların
artırılması amacıyla 41,9 milyon TL,
- Atık yönetiminin sağlanması amacıyla 19,2
milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Aydın Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayımlanan bütçe
çalışması bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
olarak "Kırsal ve kentsel
alanların planlı ve sağlıklı
gelişiminin kentin değerleri
ile uyumlu olarak
sağlanması" hedefine yer
verilmiştir. Ancak söz
konusu hedef kapsamında
tarım ve hayvancılıkla ilgili
faaliyetlere yer verilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi
bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Balıkesir

Bursa

Stratejik Plan
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarım
işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların kalite standartlarını
geliştirmek
- Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve
hizmet kalitesini arttırmak
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan
yolların trafik güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini
iyileştirmek
- İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve planlama ilkesine uygun
olarak, kırsal alanların korunması ve geliştirilmesine katkıda
bulunmak
- Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi depolama
alanlarını rehabilite etmek
hedeflerine yer verilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Ulaşım altyapısını geliştirmek
- Toplu taşıma sistemini geliştirmek
- Sürdürülebilir çevre hizmeti sunmak
- Yerel ve kırsal ekonomik refahı destekleyici hizmetler sunmak
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Kent genelinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve
onarım işlemlerini yürütmek ve mevcut yolların
kalite standartlarını geliştirmek üzere 210
milyon TL;
- Kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerini
yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak
üzere 50,2 milyon TL;
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğunda bulunan yolların trafik
güvenliğini sağlamak ve hizmet seviyesini
iyileştirmek üzere 14 milyon TL;
- İl genelinde sürdürülebilir kalkınma ve
planlama ilkesine uygun olarak, kırsal alanların
korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
üzere 1,8 milyon TL;
- Atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmek ve vahşi
depolama alanlarını rehabilite etmek üzere 32,6
milyon TL;
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Ulaşım altyapısını geliştirmek üzere 384,2
milyon TL;
- Toplu taşıma sistemini geliştirmek üzere 104,6
milyon TL;
- Sürdürülebilir çevre hizmeti sunmak üzere
93,6 milyon TL;
- Yerel ve kırsal ekonomik refahı destekleyici
hizmetler sunmak üzere 38,4 milyon TL;
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
2021 Yılı Bütçesi
kamuoyuyla
paylaşılmamıştır. Ancak
2020 Yılı Bütçesi'nin oldukça
detaylı bir şekilde
yayımlandığı dikkati
çekmektedir. 2020 yılı
bütçesinde borçlanma
öngörülmemişken 1,2 milyar
TL gelir ve 1,2 milyar TL de
gider öngörülmüştür.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
olarak "İl genelinde
sürdürülebilir kalkınma ve
planlama ilkesine uygun
olarak, kırsal alanların
korunması ve
geliştirilmesine katkıda
bulunmak" hedefine yer
verilmiştir. Ancak söz
konusu hedef kapsamında
tarım ve hayvancılıkla ilgili
faaliyetlere yer verilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi
bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından çok yıllı ve detaylı
bir şekilde yayımlanan 2021
Yılı Mali Bütçesinde 2021 yılı
için toplam giderin 2,75
milyar TL, gelirin ise 2,95
milyar TL olması
beklenirken, borçlanmanın
ise -200 milyon TL düzeyinde
olması planlanmıştır. Diğer
taraftan toplam sermaye
gideri ise 930 milyon TL

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
olarak "Yerel ve kırsal
ekonomik refahı
destekleyici hizmetler
sunmak" hedefine yer
verilmiştir. Ancak söz
konusu hedef kapsamında
tarım ve hayvancılıkla ilgili
faaliyetlere yer verilmiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi bütçesinin ve

Denizli

Stratejik Plan

Performans Programı

Bütçe
düzeyinde
programlanmıştır.

Yatırım Programı

Değerlendirme
yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Denizli’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek
- Kentin gelişimini de dikkate alarak Denizli halkına konforlu,
güvenilir, ekonomik ve çevre dostu ulaşım imkânı sağlamak
- Çevre ve insan sağlığını koruyarak yaşam kalitesi yüksek bir
kent oluşturmak
- Katı atık yönetimini sağlamak
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Denizli’nin ulaşım altyapısını güçlendirmek
üzere 207,5 milyon TL,
- Kentin gelişimini de dikkate alarak Denizli
halkına konforlu, güvenilir, ekonomik ve çevre
dostu ulaşım imkânı sağlamak üzere 62,8
milyon TL,
- Çevre ve insan sağlığını koruyarak yaşam
kalitesi yüksek bir kent oluşturmak üzere 21,7
milyon TL,
- Katı atık yönetimini sağlamak üzere 31 milyon
TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Denizli Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Kırsal altyapıların
oluşturulması amacıyla
stratejik plan ve performans
programında doğrudan
hedef ve performans
göstergesi belirlenmemiştir.
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Stratejik Plan
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Çevre kirliliğini önlemek ve atık miktarını azaltmak,
- Ulaşım hizmetlerinde modernizasyonu ve entegrasyonu
sağlamak,
- Kent geneli ulaşım hizmetlerini düzenli, konforlu, güvenli ve
erişilebilir kılmak,
- Yol ve altyapı hizmetlerini yürüterek güvenli ve konforlu yol
ağını geliştirmek,
Diyarbakır
- Kırsal alanda altyapı ve üstyapı yatırımlarını yapmak tarım ve
hayvancılığı destekleyerek katma değer sağlamak
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Çevre kirliliğini önlemek ve atık miktarını
azaltmak üzere 65,6 milyon TL,
- Ulaşım hizmetlerinde modernizasyonu ve
entegrasyonu sağlamak 21,5 milyon TL,
- Kent geneli ulaşım hizmetlerini düzenli,
konforlu, güvenli ve erişilebilir kılmak 62,3
milyon TL,
- Yol ve altyapı hizmetlerini yürüterek güvenli
ve konforlu yol ağını geliştirmek 417,3 milyon
TL,
- Kırsal alanda altyapı ve üstyapı yatırımlarını
yapmak tarım ve hayvancılığı destekleyerek
katma değer sağlamak üzere 34,1 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
olarak "Kırsal alanda altyapı
ve üstyapı yatırımlarını
yapmak tarım ve
hayvancılığı destekleyerek
katma değer sağlamak"
hedefine yer verilmiştir.
Ancak söz konusu hedef
kapsamında tarım ve
hayvancılıkla ilgili
faaliyetlere yer verilmiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi bütçesinin ve
yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Erzurum

Stratejik Plan
Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek
kentsel altyapı hizmetlerini koordinasyon içerisinde yerine
getirmek
- Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesi sağlamak
- Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin ilçeler düzeyinde
dengeli dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
(ancak ilişkili faaliyetler hedefe paralel bir şekilde
belirlenmemiş)
- Kent genelinde yolların standartlarının iyileştirilmesi sağlamak
(Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı).
- Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak.
- Atık yönetimini etkinleştirmek
- İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım hizmetlerini
geliştirmek.
- Stratejik plan doğrultusunda ilçelere, mahallelere ve bağlı
köylerde hizmetlere yönelik çalışma sisteminde dengeli
dağılımını sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde
yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini
koordinasyon içerisinde yerine getirmek üzere
19 milyon TL,
- Kent genelinde yolların standartlarının
iyileştirilmesi sağlamak üzere 5 milyon TL,
- Stratejik plan doğrultusunda hizmetlerin
ilçeler düzeyinde dengeli dağılımını sağlayarak
kurumu sevk ve idare etmek (ancak ilişkili
faaliyetler hedefe paralel bir şekilde
belirlenmemiş) üzere 13 bin TL,
- Kent genelinde yolların standartlarının
iyileştirilmesi sağlamak (Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı) üzere 2 milyon TL,
- Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak
üzere 231 bin TL,
- Atık yönetimini etkinleştirmek üzere 679 bin
TL,
- İl genelinde güvenli ve konforlu ulaşım
hizmetlerini geliştirmek üzere 6,4 milyon TL,
- Stratejik plan doğrultusunda ilçelere,
mahallelere ve bağlı köylerde hizmetlere
yönelik çalışma sisteminde dengeli dağılımını
sağlayarak kurumu sevk ve idare etmek üzere
13 bin TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Erzurum Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
olarak oldukça detaylı hedef
ve faaliyetlere yer
verilmiştir. Ayrıca,
Büyükşehir Belediyesi
bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Eskişehir

Gaziantep

Stratejik Plan
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemi Geliştirilecek ve Çevre
Koruma Bilinci Arttırılacak
- Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve
Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek
- Kentsel Ulaşım Altyapısı Geliştirilecek
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Sürdürülebilir atık yönetim sistemi
geliştirilecek ve çevre koruma bilinci arttırılacak
hedefi doğrultusunda 62,4 milyon TL,
- Toplu taşıma sistemlerinin kullanım oranı,
hizmet kalitesi ve çevreye duyarlılığı
yükseltilecek hedefi doğrultusunda 445,3
milyon TL,
- Kentsel Ulaşım Altyapısı Geliştirilecek hedefi
doğrultusunda 81,1 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili olarak 2021 Yılı Performans Programında;
olabilecek şekilde;
- Kent hayatının niteliğini yükseltecek altyapı
- Kent hayatının niteliğini yükseltecek altyapı yatırımları
yatırımları yapmak, fen ve mühendislik projeleri
yapmak, fen ve mühendislik projeleri yürütmek
yürütmek amacıyla 430 milyon TL,
- İl genelinde çevresel değerlerin korunması ve sürdürülebilir bir - İl genelinde çevresel değerlerin korunması ve
kent olmak amacıyla, atıkların çevreye ve topluma olumsuz
sürdürülebilir bir kent olmak amacıyla, atıkların
etkilerinin asgarî seviyede tutulmasına, ekonomiye katkılarının
çevreye ve topluma olumsuz etkilerinin asgarî
azamî seviyeye yükseltilmesine, çevre ve sürdürülebilirlik
seviyede tutulmasına, ekonomiye katkılarının
bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının
azamî seviyeye yükseltilmesine, çevre ve
kullanımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik
sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesine,
çalışmalar yapmak
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve
- Ulaşım hizmetlerini erişilebilir, ekonomik, güvenli, konforlu,
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik
entegre, çevre dostu, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım
çalışmalar yapmak amacıyla 21,2 milyon TL,
yöntemlerinden yararlanarak sunmak
- Ulaşım hizmetlerini erişilebilir, ekonomik,
hedeflerine yer verilmiştir.
güvenli, konforlu, entegre, çevre dostu,
sürdürülebilir ve akıllı ulaşım yöntemlerinden
yararlanarak sunmak amacıyla 26,4 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi bütçesinin ve
yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi bütçesinin ve
yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Hatay

Stratejik Plan
Hatay Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- "Sıfır Atık" anlayışla uygun etkin atık yönetiminin geliştirilmesi,
- Çevre kirliliğinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunmasını
sağlamak,
- Güvenli, ekonomik ve erişilebilir ulaşım hizmeti ile kentin
ulaşım ağını geliştirmek,
- Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerel çeşitliliğin kayıt
altına alınarak korunması (tarımsal faaliyetlere yer verilmiştir)
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- "Sıfır Atık" anlayışla uygun etkin atık
yönetiminin geliştirilmesi amacıyla 22,3 milyon
TL,
- Çevre kirliliğinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin
korunmasını sağlamak üzere 2, milyon TL,
- Güvenli, ekonomik ve erişilebilir ulaşım
hizmeti ile kentin ulaşım ağını geliştirmek üzere
235,7 milyon TL,
- Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerel
çeşitliliğin kayıt altına alınarak korunması
(tarımsal faaliyetlere yer verilmiştir) amacıyla
2,2 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Hatay Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayımlanan bütçe
çalışması bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla ilişkili olarak "Kırsal
kalkınmanın desteklenmesi
ve yerel çeşitliliğin kayıt
altına alınarak korunması"
hedefine yer verilmiştir.
Ancak söz konusu hedef
kapsamında tarımsal
desteklerle ilgili faaliyetlere
yer verilmiştir. Ayrıca,
Büyükşehir Belediyesi
bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Toplu taşımada entegrasyonu, erişilebilirliği ve kaliteyi
artırmak,
- Karayolu sistemleri altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir
kılmak,
- Atık yönetim uygulamalarını geliştirerek geri dönüşüm oranını
artırmak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Toplu taşımada entegrasyonu, erişilebilirliği ve
kaliteyi artırmak üzere 947,2 milyon TL,
- Karayolu sistemleri altyapısını güçlendirmek
ve sürdürülebilir kılmak üzere 2,8 milyar TL,
- Atık yönetim uygulamalarını geliştirerek geri
dönüşüm oranını artırmak üzere 2,1 milyar TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

İstanbul
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından çok
yıllı bir şekilde hazırlanan
2021 Yılı Mali Bütçesinde
2021 yılı için toplam giderin
28,9 milyar TL, gelirin 25,5
milyar TL, borçlanmanın ise
3,4 milyar TL düzeyinde
olması planlanmıştır. Diğer
taraftan toplam sermaye
gideri ise 9,4 milyar TL
düzeyinde öngörülmüştür.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan Yatırım
ve Hizmet Programı
(2021) kapsamında
yatırım ve hizmet
nitelikli tüm
harcamalar Stratejik
Plan'da yer verilen
hedeflerle
ilişkilendirilmiştir. Bu
kapsamda, söz
konusu çalışmada
yatırım ve hizmet
nitelikli toplam
ödeneğin 23,1 milyar
TL olduğu belirtilerek
yatırım niteliğindeki
harcamaları 9,4
milyar TL’lik
“Sermaye Giderleri”
kalemi, 350 milyon
TL’lik “Mal ve Hizmet
Alım Giderleri”,
270 milyon TL’lik
“Sermaye
Transferleri”
kapsamında yapılan
harcamaların
oluşturduğu ifade
edilmektedir. Yatırım
ve Hizmet Programı
(2021)'de Stratejik
Plan kapsamında yer
verilen amaç ve
hedeflerle ilişkili

Yatırım ve Hizmet
Programı'nda il genelinde
yapılması planlanan projeler
faaliyet düzeyinde/makro
ölçekte takip
edilebilmektedir.

olacak şekilde
belirlenen faaliyetler
belediye
bünyesindeki alt
birimler altında
sıralanarak
faaliyetlere ait
uygulama yeri, bitiş
yılı ve 2021 yılı
ödeneği bilgilerine
yer verilmiştir.
Ayrıca; ilçe
belediyeleri sınırları
içerisinde yapılması
planlanan yatırım ve
hizmetler de söz
konusu program
kapsamında
izlenebilmektedir.
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İzmir

Kahraman
maraş

Stratejik Plan
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Kent ekonomisine katkı sunacak şekilde sürdürülebilir bir kent
altyapısı inşa edilecek,
- Toplu ulaşım, ekonomik, enerji etkin, adil, konforlu, yaygın ve
herkes için erişilebilir hale getirilecek,
- Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları
geliştirilecek,
hedeflerine yer verilmiştir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası
Stratejik Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya
dolaylı ilişkili olabilecek şekilde;
- İlçe terminal binalarını yenilemek,
- Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını konforlu hale
getirmek,
- Çevre koruma hizmetlerini geliştirmek ve sıfır atık projesini
etkinleştirmek,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Kent ekonomisine katkı sunacak şekilde
sürdürülebilir bir kent altyapısı inşa edebilmek
amacıyla 1,6 milyar TL,
- Toplu ulaşımın, ekonomik, enerji etkin, adil,
konforlu, yaygın ve herkes için erişilebilir hale
getirilebilmesi amacıyla 762,3 milyon TL,
- Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm
mekanizmalarının geliştirilebilmesi amacıyla
315 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- İlçe terminal binalarını yenilemek üzere
kaynak ayrılmamış olmakla birlikte,
- Yeni yollar açmak ve mevcut yol ağlarını
konforlu hale getirmek üzere 235,8 milyon TL,
- Çevre koruma hizmetlerini geliştirmek ve sıfır
atık projesini etkinleştirmek üzere 49,5 milyon
TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından çok yıllı bir
şekilde hazırlanan 2021 Yılı
Mali Bütçesinde 2021 yılı
için toplam giderin 9 milyar
TL, gelirin 7,3 milyar TL,
borçlanmanın ise 1,7 milyar
TL düzeyinde olması
planlanmıştır. Diğer taraftan
toplam sermaye gideri ise
3,8 milyar TL düzeyinde
öngörülmüştür.
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamakla birlikte
Büyükşehir belediye meclisi
komisyon raporlarına göre
2021 Yılı Bütçesi
kapsamında gider tahmini
1,12 milyar TL, gelir tahmini
970 milyon TL,
borçlanmanın ise 150 milyon
TL düzeyinde olması
öngörülmüştür. Diğer
taraftan toplam sermaye
gideri ise 446,3 milyon TL
düzeyinde öngörülmüştür.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Kayseri

Stratejik Plan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak planlı, konforlu,
güvenli ulaşım hizmetleri vermek ve raylı sistemlerin payını
artırmak,
- Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını yaparak yol
emniyetini artırmak güvenli seyahat etmelerini sağlamak,
- Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda düzenleme
yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza indirmek,
- İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşam
kalitesini
yükseltecek projeler hazırlamak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Şehrimizin nüfus yoğunluğunu dikkate alarak
planlı, konforlu, güvenli ulaşım hizmetleri
vermek ve raylı sistemlerin payını artırmak
üzere 59,8 milyon TL,
- Kırsal mahalle yollarının bakım ve onarımlarını
yaparak yol emniyetini artırmak güvenli seyahat
etmelerini sağlamak üzere 82 milyon TL,
- Kırsal mahallelerde halkın ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda düzenleme
yaparak, şehirle kırsal alan farkını en aza
indirmek üzere 18 milyon TL,
- İlçelerin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön
vererek yaşam kalitesini
yükseltecek projeler hazırlamak üzere 1,2
milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
olarak 3 adet hedefe yer
verilmiştir. Ayrıca,
Büyükşehir Belediyesi
bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Kocaeli

Konya

Stratejik Plan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam
trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek,
- Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından
güvenli bir trafik akışı sağlamak
- İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık
ve kapalı otopark yapmak
- Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir şehir yapmak
- Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini
yükseltmek (sosyal tesisler)
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini
artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu
taşımanın payını yükseltmek üzere 348,1
milyon TL,
- Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç
trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak
üzere 21,1 milyon TL,
- İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun
çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak
üzere 6 milyon TL,
- Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir
şehir yapmak üzere 51,6 milyon TL,
- Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın
yaşam kalitelerini yükseltmek (sosyal tesisler)
üzere 19,1 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Bütçe
Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından makro
ölçekteki bütçe sınıfları
itibarıyla yayımlanan 2021
Yılı Bütçesi kapsamında
finansman bütçesi, gelir
bütçesi ve gider bütçesi
tertip bazında kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Bu
kapsamda; 2021 yılında 3,2
milyar TL gelir, 3,4 milyar TL
de gider programlanmış
olup bakiye 208 milyon
TL'nin ise borçlanma yoluyla
karşılanması planlanmıştır.
Diğer taraftan gider
bütçesinin 1,3 milyar TL'si
sermaye giderlerine tahsis
edilmiştir.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlarla ilişkili olarak "Kırsal
alanlarda yaşayan
vatandaşlarımızın yaşam
kalitelerini yükseltmek"
hedefine yer verilmiştir.
Ancak söz konusu hedef
kapsamında sosyal
donatılarla ilişkili
faaliyetlere yer verilmiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi detaylı bütçesinin
ve yatırım programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Yeni yollar planlamak, yüksek standartlı yollar yapmak,
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve altyapı kurumlarının
koordineli çalışmasını sağlamak,
- Toplu ulaşım alt ve üst yapısının güçlendirilmesi
- Uluslararası standartlarda atık yönetimini gerçekleştirmek,
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve
altyapı kurumlarının koordineli çalışmasını
sağlamak ve
- Uluslararası standartlarda atık yönetimini
gerçekleştirmek hedeflerine yönelik olarak
kaynak ayrılmamış olup,
- Toplu ulaşım alt ve üst yapısının
güçlendirilmesi amacıyla 39,6 milyon TL,
- Yeni yollar planlamak, yüksek standartlı yollar
yapmak üzere 218 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir
tarafından yayımlanan bütçe Belediyesi tarafından
çalışması bulunmamaktadır. yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.
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Malatya

Manisa

Stratejik Plan
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği
esas alan, kaliteli, insan odaklı hizmet anlayışına sahip örnek ve
öncü bir daire olmak,
- İlçe belediyelerine ait vahşi katı atık depolama sahası
rehabilitasyonunu yapmak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda
sürdürülebilirliği esas alan, kaliteli, insan odaklı
hizmet anlayışına sahip örnek ve öncü bir daire
olmak üzere 127,4 milyon TL,
- İlçe belediyelerine ait vahşi katı atık depolama
sahası rehabilitasyonunu yapmak üzere 10,8
milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Bütçe
Malatya Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Daha yaşanabilir bir çevre yaratmak için atık yönetim sistemini
geliştirmek ve doğa bilincini oluşturmak,
- İl sınırlarımız içerisinde modern, çevreci ve çağdaş ulaşım
yapıları oluşturmak,
- Sorumluluğumuzda bulunan yollarda ulaşımı kolaylaştırıcı
altyapıları yapmak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Daha yaşanabilir bir çevre yaratmak için atık
yönetim sistemini geliştirmek ve doğa bilincini
oluşturmak üzere 97,9 TL,
- İl sınırlarımız içerisinde modern, çevreci ve
çağdaş ulaşım yapıları oluşturmak üzere 51,2
milyon TL,
- Sorumluluğumuzda bulunan yollarda ulaşımı
kolaylaştırıcı altyapıları yapmak üzere 250,5
milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Manisa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.
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Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Mardin

Mersin

Stratejik Plan
Mardin Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Katı atık yönetimine yönelik faaliyetler geliştirmek,
- Ulaşım altyapısının etkinliğini sağlamak,
- Ulaşım altyapısını geliştirmek ve genişletmek,
- Ulaşım altyapısına yönelik projelerinin tamamlanmasını
sağlamak,
- Ulaşım altyapısını dezavantajlı gruplara yönelik olarak dizayn
etmek,
- Çevreye duyarlı bir kırsal planlamanın yapılması,
hedeflerine yer verilmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Kentin atık yönetimi "Sıfır Atık" yaklaşımına entegre çevre
dostu olarak iyileştirilmesi çalışmasının sürdürülmesi
- Çevrenin korunmasının sürdürülebilirliğini sağlayacak
faaliyetleri yürütmek,
- Çevre dostu, erişilebilir, ekonomik, hızlı ve güvenli hizmet ağı
için; trafik, toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin
modernizasyonunun gerçekleştirilmesi,
- Kentin alt ve üst yapısına yönelik nitelikli projelerin
geliştirilmesi ve uygulanması,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Katı atık yönetimine yönelik faaliyetler
geliştirmek üzere kaynak ayrılmamıştır.
- Çevreye duyarlı bir kırsal planlamanın
yapılması amacıyla kaynak aktarılmamıştır.
- Ulaşım altyapısının etkinliğini sağlamak üzere
2,2 milyon TL,
- Ulaşım altyapısını geliştirmek ve genişletmek
üzere 700 bin TL,
- Ulaşım altyapısına yönelik projelerinin
tamamlanmasını sağlamak üzere 100 bin TL,
- Ulaşım altyapısını dezavantajlı gruplara yönelik
olarak dizayn etmek üzere 100 bin TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Kentin atık yönetimi "Sıfır Atık" yaklaşımına
entegre çevre dostu olarak iyileştirilmesi
çalışmasının sürdürülmesi amacıyla 88,5 milyon
TL,
- Çevrenin korunmasının sürdürülebilirliğini
sağlayacak faaliyetleri yürütmek amacıyla 64,8
milyon TL,
- Çevre dostu, erişilebilir, ekonomik, hızlı ve
güvenli hizmet ağı için; trafik, toplu taşıma ve
ulaşım hizmetlerinin modernizasyonunun
gerçekleştirilmesi amacıyla 121,4 milyon TL,
- Kentin alt ve üst yapısına yönelik nitelikli
projelerin geliştirilmesi ve uygulanması
amacıyla 140 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
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Bütçe
Mardin Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Mersin Büyükşehir
Belediyesi tarafından detaylı
bir şekilde yayımlanan 2021
Yılı Mali Bütçesinde 2021 yılı
için toplam giderin 2,69
milyar TL, gelirin ise 2,48
milyar TL olması
beklenirken, borçlanmanın
ise 210 milyon TL düzeyinde
olması planlanmıştır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Muğla

Ordu

Stratejik Plan
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama
olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak,
- Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve
modern yolları yaygınlaştırmak,
- Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların
tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf
ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz
alan oluşturmak üzere 21,6 milyon TL,
- Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha
konforlu, emniyetli ve modern yolları
yaygınlaştırmak üzere 67 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
- Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve
kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak,
projeleri tam zamanında bitirmek amacıyla
kaynak ayrılmamıştır.

Bütçe
Muğla Büyükşehir Belediyesi
henüz 2021 Yılı Bütçe
raporunu yayınlamamış
olmakla birlikte Büyükşehir
belediye meclisi komisyon
raporu ve meclis kararına
göre 2021 Yılı Bütçesi
kapsamında gider tahmini
810 milyon TL, gelir tahmini
760 milyon TL,
borçlanmanın ise 50 milyon
TL düzeyinde olması
öngörülmüştür. Diğer
taraftan toplam sermaye
gideri ise 140,6 milyon TL
düzeyinde öngörülmüştür.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Toplu taşıma sisteminin sürekli olarak verimliliği artırılarak
iyileştirilecektir,
- Ulaşım altyapı hizmetleri güçlendirilecektir,
- Atık yönetimi hizmetleri geliştirilecektir,
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Toplu taşıma sisteminin sürekli olarak
verimliliği artırılarak iyileştirilmek üzere 5,4
milyon TL,
- Ulaşım altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi
amacıyla 226,5 milyon TL,
- Atık yönetimi hizmetlerinin geliştirilmesi
amacıyla 25,9 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
2021 Yılı Bütçe raporu
yayınlanmamış olmakla
birlikte Büyükşehir belediye
meclisi komisyon raporuna
göre 2021 Yılı Bütçesi
kapsamında gider ve gelir
tahmini 898,5 milyon TL
olup borçlanma ise
öngörülmemiştir. Diğer
taraftan toplam sermaye
gideri ise 200,2 milyon TL
düzeyinde
programlanmıştır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.
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Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
alanlardaki altyapı
yatırımlarıyla doğrudan
ilişkili olarak "Kırsal
mahallelerde ve kent içinde
daha konforlu, emniyetli ve
modern yolları
yaygınlaştırmak" hedefine
yer verilmiştir. Ayrıca,
Büyükşehir Belediyesi
detaylı bütçesinin ve yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Sakarya

Samsun

Stratejik Plan
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Çevre kirliliğini önlemek,
- İlimizde atık yönetimi planlamasını ve kapasitesini geliştirmek,
- Sakarya'da mahallelere götürülen hizmetlerin kalitesini
artırmak,
- İlimizde belediyenin toplu taşımadaki payını %35'e
yükseltmek,
- Ulaşım faaliyetlerinin ulaşım planlamasına uygun bir şekilde
yapılmasını
sağlamak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Çevre kirliliğini önlemek üzere 6,5 milyon TL,
- İlimizde atık yönetimi planlamasını ve
kapasitesini geliştirmek üzere 32,1 milyon TL,
- Sakarya'da mahallelere götürülen hizmetlerin
kalitesini artırmak üzere 2,6 milyon TL,
- İlimizde belediyenin toplu taşımadaki payını
%35'e yükseltmek üzere 31,8 milyon TL,
- Ulaşım faaliyetlerinin ulaşım planlamasına
uygun bir şekilde yapılmasını
sağlamak üzere 32,8 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak,
- Şehrin kalkınmasına yönelik projeler hazırlanması,
- Modern ulaşım projelerini planlamak ve hayata geçirmek,
- Hizmet alanlarımızda üstyapı projeleri oluşturmak ve yapmak,
- Toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek,
- Çöplerin doğaya zararının azaltılması,
- Çevre temizliğini sağlamak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Çağdaş altyapı ve üstyapı projeleri oluşturmak
ve yapmak üzere 165 milyon TL,
- Şehrin kalkınmasına yönelik projeler
hazırlanması amacıyla 59,6 milyon TL,
- Modern ulaşım projelerini planlamak ve
hayata geçirmek üzere 6,4 milyon TL,
- Hizmet alanlarımızda üstyapı projeleri
oluşturmak ve yapmak üzere 89,5 milyon TL,
- Toplu taşıma hizmetlerini geliştirmek üzere
1,2 milyon TL,
- Çöplerin doğaya zararının azaltılması amacıyla
14,2 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.
- Çevre temizliğini (ilçelerde) sağlamak amacıyla
kaynak ayrılmamıştır.
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Bütçe
Sakarya Büyükşehir
Belediyesi tarafından çok
yıllı ve ilçe belediyelerine
ilişkin verileri de içerecek
şekilde hazırlanan 2021 Yılı
Mali Bütçesinde 2021 yılı
için toplam giderin 980
milyon TL, gelirin 900 milyon
TL, borçlanmanın ise 80
milyon TL düzeyinde olması
planlanmıştır. Diğer taraftan
toplam sermaye gideri ise
400 milyon TL düzeyinde
öngörülmüştür.
Samsun Büyükşehir
Belediyesi 2021 Yılı Bütçe
raporu yayınlanmamış
olmakla birlikte Büyükşehir
belediye meclisi kararı
raporuna göre 2021 Yılı
Bütçesi kapsamında 1,49
milyar TL gider, 1,05 milyar
TL gelir, 440 milyon TL de
borçlanma öngörülmüştür.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Şanlıurfa

Stratejik Plan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak,
- Asfalt yol oranını artırmak,
- Beton yol, parke ve tretuvar miktarını artırmak,
- Sürdürülebilir kalıcı yola dönüştürülen kırsal yol uzunluğunu
artırmak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
2020-2024 yılları Stratejik Plan dönemine ilişkin
performans programı henüz yayımlanmamıştır.
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Bütçe
Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
olarak "Sürdürülebilir kalıcı
yola dönüştürülen kırsal yol
uzunluğunu artırmak"
hedefine yer verilmiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Tekirdağ

Trabzon

Stratejik Plan
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Etkin bir çevre ve katı atık yönetimi ile vatandaşların sağlıklı ve
sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak,
- Etkin temizlik ve denetim faaliyetleri ile yaşam kalitesini
artırmak,
- Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliği, çeşitliliği ve hizmet
kalitesini yükselterek toplu taşımacılığı güçlendirmek ve
vatandaş memnuniyetini artırmak,
- Karayolu trafik hizmet kalitesini yükseltmek ve ulaşımın
güvenliğini artırmak ve kent içi ulaşımda öncelikli olarak
araçların değil insanların hareket özgürlüğünü sağlamak,
- Kent içi ve kırsal alanda yol yapım, bakım ve onarımlar ile
ulaşım altyapısı güçlendirilerek vatandaşların ekonomik, rahat
ve süratli şekilde erişimini sağlamak,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Etkin bir çevre ve katı atık yönetimi ile
vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir
çevrede yaşamasını sağlamak üzere 9 milyon
TL,
- Etkin temizlik ve denetim faaliyetleri ile yaşam
kalitesini artırmak üzere 24,3 milyon TL,
- Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliği, çeşitliliği
ve hizmet kalitesini yükselterek toplu
taşımacılığı güçlendirmek ve vatandaş
memnuniyetini artırmak üzere 13,6 milyon TL,
- Karayolu trafik hizmet kalitesini yükseltmek ve
ulaşımın güvenliğini artırmak ve kent içi
ulaşımda öncelikli olarak araçların değil
insanların hareket özgürlüğünü sağlamak üzere
19,1 milyon TL,
- Kent içi ve kırsal alanda yol yapım, bakım ve
onarımlar ile ulaşım altyapısı güçlendirilerek
vatandaşların ekonomik, rahat ve süratli şekilde
erişimini sağlamak üzere 224,4 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Bütçe
Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi 2021 Yılı Bütçe
raporu yayınlanmamış
olmakla birlikte Büyükşehir
belediye meclisi kararı
raporuna göre 2021 Yılı
Bütçesi kapsamında 1,12
milyar TL gider, 900 milyar
TL gelir, 220 milyon TL de
borçlanma öngörülmüştür.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
olarak "Kent içi ve kırsal
alanda yol yapım, bakım ve
onarımlar ile ulaşım
altyapısı güçlendirilerek
vatandaşların ekonomik,
rahat ve süratli şekilde
erişimini sağlamak"
hedefine yer verilmiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik
Planı kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Yol ağını iyileştirmek ve geliştirmek
- Toplu taşımayı iyileştirmek ve yaygınlaştırmak
- Çevre sağlığını geliştirmek
hedeflerine yer verilmiştir.

Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Yol ağını iyileştirmek ve geliştirmek üzere
190,7 milyon TL,
- Toplu taşımayı iyileştirmek ve yaygınlaştırmak
üzere 64,9 milyon TL,
- Çevre sağlığını geliştirmek üzere 40 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

Trabzon Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan bütçe çalışması
bulunmamaktadır.

Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.
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Van

Stratejik Plan
Van Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 yılları arası Stratejik Planı
kapsamında kırsal altyapılarla doğrudan veya dolaylı ilişkili
olabilecek şekilde;
- Çevre zararı ile etken mücadele etmek ve kentin çevre
kalitesini artırmak,
- Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli bir katı atık
yönetim sistemi ile bertaraf etmek,
- Kentsel Toplu Taşıma sistemini iyileştirmek, geliştirmek;
sürdürülebilir ve erişebilirliğini sağlamak,
- Şehir içi, kırsal mahalle yollarının imalatı, mevcut yolların
bakım ve onarımlarının yapılması, ulaşım hizmetlerinin
iyileştirilmesi,
hedeflerine yer verilmiştir.

Performans Programı
Stratejik Plan'da yer verilen hedeflerle ilişkili
olarak 2021 Yılı Performans Programında;
- Katı atıkların tamamını sürdürebilir ve güvenli
bir katı atık yönetim sistemi ile bertaraf etmek
üzere 17 milyon TL,
- Kentsel Toplu Taşıma sistemini iyileştirmek,
geliştirmek; sürdürülebilir ve erişebilirliğini
sağlamak üzere 25 milyon TL,
- Şehir içi, kırsal mahalle yollarının imalatı,
mevcut yolların bakım ve onarımlarının
yapılması, ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi
amacıyla 140 milyon TL,
kaynak aktarılması planlanmaktadır. Ayrıca,
- Çevre zararı ile etken mücadele etmek ve
kentin çevre kalitesini artırmak üzere kaynak
ayrılmamıştır.
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Bütçe
Van Büyükşehir Belediyesi
tarafından yayımlanan bütçe
çalışması bulunmamaktadır.

Yatırım Programı
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yayımlanan yatırım
programı
bulunmamaktadır.

Değerlendirme
Büyükşehir Belediyesinin
Stratejik Plan'ında kırsal
altyapılarla doğrudan ilişkili
hedeflere yer verilmemiştir.
Ayrıca, Büyükşehir
Belediyesi yatırım
programının
yayımlanmamış olması
nedeniyle kırsal alanlardaki
altyapı projelerine ayrılan
kaynak bilinmemektedir.
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