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 GİRİŞ 

  Yerel    hizmetlerin   esas   olarak   yerel    yönetimlerce karşılanması  

düşüncesi,  yerel  yönetimlerin varoluş  nedenidir. Ancak,  yerel  hizmetlerin 

etkili bir şekilde yerine getirilmesi ise,   yerel   yönetimlere  verilecek  yetki  ve  

sorumluluğa  ve finansman imkanlarına bağlıdır. 

  Yerel    hizmetlerin   karşılanması   amacıyla    başlatılan yatırımlar,  

bu hizmetlerin finansman biçimlerini ve kaynaklarını ön  plana  çıkarmaktadır.  

Bir çok ülkede  merkezi  yönetimlerin,  yerel   yönetimlere   yardımcı   olmak 

amacıyla    oluşturduğu  kurumlara  rastlanmaktadır.  Ülkemizde de bu 

amaçla 1933  yılında Belediyeler  Bankası kurulmuştur.  Daha sonra 1945 

yılında  kabul edilen   bir  kanunla    Belediyeler  Bankası  İller   Bankası'na 

dönüştürülmüştür. 

Yöre halkının,  mahalli nitelikteki hizmetlerin  kalitesinin yükseltilmesi 

talebi, yerel yönetimlerde görülen teknik, idari ve mali  yetersizlikler, 

dikkatlerin  yerel  yönetimlere  ve  İller Bankası'na yöneltilmesine yol 

açmaktadır. 

Ülkemizde   yerel   yönetimlerin   önem   kazanması,   yerel yönetimler   

için   bugün  ve  gelecekte  vazgeçilmez   nitelikte yardımcı bir kuruluş olan   

İller Bankası'nın kurumsal yapısının, mali  yapısının,   insangücü 

kaynaklarının  gözden  geçirilmesi, fonksiyonlarının analiz edilmesi ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Bu çalışma  altı  bölümden  oluşmaktadır.  Birinci   bölümde çalışmanın  

konusu,   amacı,   sorun  alanı  ve  izlenen   yöntem açıklanmıştır.  
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İkinci  bölümde,  İller  Bankası'nın  mevcut  yapısı  analiz edilmiştir.  

Bu  kapsamda  Banka'nın kısa  tarihçesi,  görevleri, kurumsal  yapısı,   

iştirakleri,  mali  yapısı  ve  fonksiyonları detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Üçüncü  bölümde,  gelişmiş ülkelerdeki yerel  yönetim  kredi 

kuruluşları incelenmiştir.  İngiltere, Japonya, Fransa, Danimarka ve 

Hollanda   örneklerinden  ülkemiz  için   yararlı   sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmıştır. 

Dördüncü  bölümde,  ülkemizin sosyal ve  ekonomik  yapısında 

meydana  gelen  ve konumuzla yakından ilgili temel  değişiklikler 

araştırılmıştır.  Bu bölümün  çalışmaya alınmasının nedeni; İller Bankası'nın   

çevresel  konumunu    irdeleyerek,   geliştirilecek önerilerin gerçekçi olmasını 

sağlamaktır. 

Beşinci bölümde,   belediye hizmetlerinin karşılanmasında ve 

finansmanında  İller Bankası'nın üstlenebileceği yeni  işlevlerin ve rolün ne 

olması gerektiği araştırılmıştır.  Bu amaçla; sermaye piyasaları,  para 

piyasaları,  teknik yardım, finansal kiralama, özelleştirme, merkezi hükümet 

yardımları bu bölümde incelenmiş ve yeni öneriler geliştirilmiştir. 

Altıncı bölümde,  çalışmada elde edilen bulgular  ve konu ile ilgili 

öneriler değerlendirilmiştir.  

    vii



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

I. ÇALIŞMANIN KAPSAMI, AMACI VE YÖNTEMİ

A- KAPSAM

Tez     çalışmasının    konusu    Belediye    Hizmetlerinin Karşılanması 

ve Finansmanında İller Bankası'nın Rolüdür.  

Son  yıllarda yerel yönetimlerin büyük  ölçekli  yatırımları başlatmış  

olmaları ve kentsel yaşamın kalitesinin  yükseltilmesi çalışmaları,   bu 

kuruluşların yatırımlarının finansmanını önemli hale getirmiştir. İller 

Bankası'nı konu olarak seçmemizin nedeni; yerel yönetimlere finansman ve 

teknik yardım sağlayan bir kuruluş  olarak Banka'nın işlevlerini incelemektir.  

  Ülkemizde,  ekonomik  ve sosyal yapının    hızla  değişmesi, bazen 

kurumsal yapıların da  değişmesini  gerektirmektedir.  İlk  kuruluş  yılları  

1933   yılına kadar uzanan  İller  Bankası'nın, günümüz koşullarına göre 

yeniden yapılandırılmasının ülkemiz için hayati  öneme sahip  olduğu 

düşünülmektedir.  Bu çalışmanın temel hipotezi;  İller  Bankası günümüzün 

sosyal ve  ekonomik  yapısına uyum sağlaması halinde çok daha başarılı, 

fonksiyonel bir kuruluş olarak    varlığını  sürdürebilecektir.   Aksi  takdirde 

Banka işlevsiz hale gelecektir.  

Çalışmanın kapsamı,  İller Bankası'nın yapı ve fonksiyonları ile sınırlı 

tutulmaya çalışılmıştır.  Bu amaçla,  özellikle Banka ile  ilgili konular 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kapsamı Banka ile sınırlanmakla 

beraber,  uluslararası örneklere de  yeri geldikçe  değinilmiştir.    Diğer  

taraftan  Banka'nın  daha  iyi kavranabilmesi  ve  yeni önerilerin 

geliştirilebilmesi  amacıyla sosyal ve ekonomik yapıdaki değişmelere de yer 

verilmiştir. 
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B- AMAÇ

Günümüzde    yönetim    anlayışında   köklü    değişiklikler olmaktadır.   

Yönetim  anlayışındaki  bu  değişikliklere  paralel olarak   ülkemizde  yerel 

yönetimler  giderek  daha   çok   önem kazanmaktadır. Diğer  taraftan 

kentleşme ve nüfus artış  hızının yüksek olması,  kentsel altyapı 

yetersizlikleri yerel yönetimleri önemli yatırım yapan kuruluşlar haline 

getirmektedir. 

Yerel   yönetimlere     harita,    imar   planı,   içmesuyu, kanalizasyon 

gibi alt ve üstyapı projelerinin yapımında teknik ve mali  yardım sağlayan 

kuruluşlardan birisi de İller Bankası'dır. 

Çalışmanın  amacı;  İller Bankası'nın kuruluşundan  günümüze kadar 

geçen   süre  içerisinde  yerel   yönetimlere   sağladığı yardımların   ve 

fonksiyonunun gözden geçirilmesi ve   idari  ve mali yapısının geliştirilmesi 

için öneriler sunmaktır. 

Bu  itibarla  İller Bankası'nın  kuruluşu,  kısa  tarihçesi,  kurumsal 

yapısı,   görevleri,   mali  yapısı,  personel  durumu, fonksiyonları  ve  yerel 

yönetimlerle ilişkileri analiz  edilmeye çalışılmıştır. Bütün bu analizlerin esas 

amacı; yerel yönetimlere teknik  ve  mali yardım sağlayan İller Bankası'nın en  

iyi  nasıl hizmet   üretebileceğini  araştırarak  yerel  yönetimlere  destek 

olmaktır. 

C- YÖNTEM

Çalışmada,  ağırlıklı  olarak literatür taraması ve  mevzuat incelemesi 

yapılmıştır. 
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Literatür   taramasında  konuyla  ilgili  yerli  ve  yabancı kaynaklara 

müracaat  edilmiş, gelişmiş ülke örnekleri  incelenmiş ve    ülkemiz    için 

uygulanabilir  yönleri çalışmada değerlendirilmiştir.   Ayrıca İller   Bankası'nın  

mali   yapı analizinde,  bankacılıkta kullanılan genel analiz  yöntemlerinden 

de yararlanılmıştır. 

Mevzuat  taramasında  konuyla ilgili kanun ve  yönetmelikler 

incelenmiştir.  Bu amaçla İller Bankası Kanunu,  Bankalar Kanunu, 

Belediyeler  Kanunu,  belediye  gelirleri  ile  ilgili  kanun  ve yönetmelikler, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve  bu  kanunlara 

dayalı olarak  çıkarılan  yönetmelikler  gözden geçirilmiş  ve bu çalışmada 

değerlendirilmiştir.  
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II- İLLER BANKASI'NIN KURULUŞU, YAPISI VE FONKSİYONLARI

A- İLLER BANKASI'NIN KURULUŞU VE KISA TARİHÇESİ

1. Belediyeler Bankası Dönemi

Cumhuriyet   yönetimi  Osmanlı  yönetiminden  389   belediye 

devralmıştır.  Sözkonusu belediyelerin 20'sinde düzenli içmesuyu, 4'ünde 

elektrik tesisatı,  17'sinde  mezbaha, 7'sinde spor alanı, 29'unda    park   ve 

bahçe,    90'ında   düzenli   pazar   yeri saptanabilmiştir.   Bu   durum, 

Cumhuriyetin   ilk   yıllarında belediyelerin  hemen  tamamında  kentsel 

altyapının   olmadığını göstermektedir (Tekeli, 1978:30). 

Cumhuriyetin  ilanından  sonra şehirlerin  daha  mamur  hale gelmesi, 

belediyelere mali ve teknik yardım sağlamak amacıyla bir bankanın 

kurulması düşünülmüş,  bu amaçla 1580 sayılı Belediyeler Kanunu'nun  131. 

maddesi düzenlenmiştir.  Kanun'un 131.  maddesi “Her sene belediye 

bütçelerine mevzu varidatın safi miktarı hesap edilerek  bu  safi  varidatın  

yüzde  beşi  işbu  Kanun'un  neşri tarihini  takip eden mali sene iptidasından 

itibaren  yirmi  sene müddetle  aynı  bütçeye  ihtiyat  akçesi  olarak 

vazolunacak  ve belediyelere  mahsus  bir banka teessüs edinceye kadar 

Hükümetin idare  edeceği bir bankaya aynı mali senenin  nihayetinden  evvel 

tediye  edilecektir”  demek suretiyle belediyelere ait bir  banka kurulmasının 

amaçlandığını göstermektedir. 

1580  sayılı  Kanun'a  göre Banka  15   milyon  TL.  sermaye topladığı  

anda  kurulmuş olacaktı ve bu para ilk dört ay  içinde toplanmıştır. Bu kısa 

hazırlık döneminden sonra 11.6.1933 tarihli 2301  sayılı Belediyeler Bankası  

Hakkındaki Kanun kabul edilerek Belediyeler  Bankası kurulmuştur.   

    4



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Bu  Kanun'a göre; Banka,  15 Milyon Türk lirası sermayeli ve tüzel 

kişiliğe sahiptir (m.1).  

           Banka'nın  müddeti  doksan dokuz sene  olup,  idare  merkezi 

Ankara'dır (m.2).  

Banka'nın kuruluş amacı; belediyelere,  şehirlerin tanzim ve  tesisi 

işlerinde yapacakları temel  kamu hizmetleri için  ihtiyaç  duyacakları  parayı  

yapılacak işlerin önemine  ve  belediyelerin  ödeme  gücüne göre ikraz 

etmek,  kısa veya uzun vadeli  avans  ve  cari  hesaplar  açmak veya bunlara 

aracılık ve kefalet  etmek  ve  yönetmeliğinde izin verilecek banka işlerini 

yapmaktır (m.3/1). 

Bankanın  ikraz  ve faiz işlemlerinde   sermayesine  iştirak eden 

belediyelere  iştiraklerine göre eşit muamele yapması  esas olmakla 

beraber,  talebin çok olması halinde  yapılacak  işlerin takdim  ve  tehiri  ve 

iştirak hisselerinin en çok   iki  misline kadar   işlem   yapılması  Yönetim 

Kurulu'nun kararına  bağlıdır (m.3/2). 

Banka, bundan fazla muameleler için İçişleri Bakanlığı'nın onayını 

almaya mecburdur (m.3/3).  

Banka  yapacağı  ikraz,  avans ve cari hesaplar  için  lüzum gördüğü    

teminatı   borç   vereceği   belediyelerden    istemek yetkisine sahiptir 

(m.3/4). 
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Bunun için yapacağı ikraz ve açacağı cari hesaplar karşılığı olarak    

belediyelerin   gelirleri   üzerinde   temlike,    veya gerektiğinde  taşınmaz 

teminatı almaya ve bunlar üzerinde  ipotek koymaya yetkilidir (m.3/5). 

Banka,  belediyelerin  maaş,  ücret ve daimi giderleri  için borç 

veremez (m.4). 

Bankanın sermayesini,  Türkiye'de mevcut bütün belediyelerin yıllık   

gelirlerinden   tahsil  edilen  miktarın   yüzde   beşi, belediyelerin  Banka'ya 

serbest  olarak  koyacakları   hisseler, Banka'nın  elde  edeceği  kârlar, 

gerektiğinde  genel  ve  yerel bütçelerden   ayrılabilecek   iştirak   veya 

yardım   hisseleri oluşturmaktadır (m.5). 

Banka,  Yönetim  Kurulu'nun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı   ile 

tevdi  edilen  sermayesinin  yarısına  kadar   milli bankalardan avans almaya, 

cari hesap açtırmaya,  Bakanlar Kurulu Kararı  ile  dışardan borçlanma 

yapmaya ve tahvil   ihraç  etmeye yetkilidir (m.8). 

“Belediyeler     Bankası'nın    kurulması;     belediyelerin yatırımlarına   

finansman  sağlamaktan  çok,  o zamanki  Belediye Gelirleri  Yasası'nın  

yapısından doğan  belediye  gelirlerindeki dalgalanmaların  doğurduğu 

sorunları çözmek  amacını  taşımıştır” (Tekeli, 1978:60). 

     Belediyeler   Bankası  1933  - 1944  yılları  arasında  cari fiyatlarla 

içmesuyu işlerine 4.8 milyon TL.,  yapı işlerine  2.3 milyon  TL.,  elektrik 

işlerine 5.3 milyon TL. olmak üzere toplam 12.4 milyon TL.lik bir harcama 

gerçekleştirmiştir. 
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2. İller Bankası Dönemi

Belediyeler   Bankası'nın   sağlamış  olduğu   katkılar   ve 

belediyelerin  bayındır hale gelmesi için göstermiş olduğu olumlu çabalar 

sonucu Banka'nın yeniden düzenlenmesi gündeme  gelmiştir. 29.4.1944 

tarihinde  Başbakan Şükrü Saraçoğlu imzasıyla  sunulan “Mahalli İdareler 

İmar Bankası Kanun Tasarısı” nın  gerekçesinde; şehir  ve  kasabaların 

çağdaş tekniğe uygun şekilde  kurulmasını, belde   tesislerinin  belli  bir  plan 

ve   program   içerisinde yapılmasını sağlamak,  mali ve teknik imkanların 

birleştirilmesi,  plan   ve  programların  uygulanması  sayesinde  sağlanan  

olumlu sonuçların bütün yerel yönetim birimlerini (belediyeler,  il özel idareleri 

ve köyler) kapsaması amacıyla Belediyeler  Bankası'nın Mahalli   İdareler   

ve  İmar  Bankası   şekline   dönüştürülmesi amaçlanmıştır (Çoker, 1986:6). 

İl  özel  idareleri,  belediye  ve köy  idarelerinin  ve  bu idarelerin 

kuracakları  birliklerle,   bağlı  kurumların   imar işleriyle  uğraşmak ve bütün 

işlemlerinde özel hukuk  hükümlerine  tabi   olmak  üzere  13.6.1945  tarih 

ve  4759  sayılı  Kanun'la Belediyeler Bankası İller Bankası'na 

dönüştürülmüştür. 

4759  sayılı Kanun'a eklenen geçici 1.madde ile  Belediyeler 

Bankası'nın para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, taşınır ve 

taşınmaz malları, bütün hak ve çıkarları, her türlü taahhüt ve borçları  İller 

Bankası'na aktarılmış ve  belediyelerin  ortaklık  payı   olarak  yazılmıştır.   

Geçici  5.madde  ile  de   il  özel  idareleriyle  köylerin  Belediyeler 

Bankası'nda  toplanmış  olan paraları,  menkul kıymetleri ve alacakları İller 

Bankası  sermaye hesabına  aktarılarak  köylerin  ve il  özel  idarelerinin  İller  

Bankası sermayesine katılmaları sağlanmıştır. 
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İller  Bankası kurulduğu 1945 yılından günümüze kadar  yerel 

yönetimlere   hizmet  sunmaya devam  etmektedir.  Bundan  sonraki 

bölümlerde Banka daha geniş bir şekilde incelenecektir. 

B- İLLER BANKASI'NIN GÖREVLERİ

İller  Bankası'nın görevleri; 4759 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu Kanun'a 

dayanılarak hazırlanan 9.3.1990 tarih ve 20456  sayılı Resmi   Gazete'de 

yayımlanan “İller  Bankası  Kanunu   Uygulama Yönetmeliği” ne göre 

belirlenmiş olup aşağıda açıklanmıştır : 

1) Ortak idarelerin (il özel idareleri,  belediyeler, köyler ve  bu

idarelerin kuracakları birlikler ile,  bu idarelere  bağlı tüzel  kişiliği  olan ve 

olmayan idare ve  kurumlar)  yerel  kamu hizmetleriyle  ilgili  alt  ve üstyapı  

tesislerinin  yapılmasını kolaylaştırmak,  şehir,  kasaba ve köylerin kuruluş ve 

imarı için plan ve programların gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla bu 

idarelere kredi sağlamak, bu amaçla fonlardan tahsis yapmak. 

2) Ortak  idarelerin  harita,   plan,   proje,   keşif  ve etüdlerini

yapmak  veya yaptırmak.  Bu  idarelerin  kendilerince yaptırılmasına  imkan 

olmayan veya Banka tarafından toplu  olarak yaptırılmasında  fayda bulunan 

içmesuyu,  kanalizasyon,  arıtma, yapı  ve  sondaj işleri gibi alt ve üstyapı  

tesislerinden  Banka yatırım programına girenleri yapmak veya yaptırmak. 

3) İstemleri halinde ve finansmanı bu idarelerce karşılanmak üzere

ortak  idarelerin ve diğer kamu  kurum  ve  kuruluşlarının program dışı işlerini 

yapmak veya yaptırmak. 
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4) Banka'dan alınan kredilerle yapılacak işlerden yapım  ve

denetlemeleri   Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı'na   verilenler dışında 

kalanların teknik kontrol ve denetlemesini yapmak. 

5) Her türlü makine,  araç,  gereç, malzeme ve eşyadan temin

edebileceklerini ortak idarelere satmak veya kiralamak. 

6) Ortak idarelerin taşınır ve taşınmaz  mallarını  sigorta ettirmek.

7) Banka'nın  görevlerini yerine getirebilmesi için  gerekli tesisleri

doğrudan  kurmak  veya  kurulmuş  ve  kurulacak  olan ortaklıklara iştirak 

etmek. 

8) Ortak  idarelerin Banka'ya aktarılan  kanuni  paylarının dağıtımında

veznedarlık hizmetlerini yapmak. 

9) Yönetmelikte belirtilen bankacılık işlerini yapmak :

a) Banka'nın gayesine engel olmamak ve bu maddede yer  alan

işlemlerden   elde  edilecek  gelirler  ile  plasman  planlarında ayrılacak  

kaynaklar  içinde  kalmak şartıyla;  gerçek  ve  tüzel kişilerin  en  çok  91 gün 

vadeli senetlerini  iskonto  etmek  ve Yönetim  Kurulu'nca belirlenecek 

karşılıklar üzerine  teminat  ve kefalet mektupları vermek.  

b) Banka'nın   amacına  giren  işlerle  ilgili   konularda akreditifler

açmak. 
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c) Gerçek  veya  tüzel kişiler adına veya  hesabına  menkul  kıymet

alımı, satımı ve muhafazasıyla ilgili işleri yapmak.    

d) Ortak idarelerin,  Banka kefaletini taşıyan  senetlerini  iskonto

etmek ve senet reeskont ettirmek. 

 C- İLLER BANKASI'NIN ORGANLARI, TEŞKİLAT YAPISI VE
PERSONEL DURUMU

1. Genel Kurul

a. Genel  Kurul'un  Oluşumu

Banka  Genel Kurulu; iller, adlarının baş harflerine göre üç eşit   gruba 

ayrılarak  birinci  gruptaki  illerin   il   genel meclislerince,  ikinci  gruptaki 

illerin belediye  meclislerince, üçüncü  gruptaki  illerin ise köy ihtiyar 

meclislerince  üyeleri arasından  seçip gönderecekleri birer üye  ile,  İçişleri,  

Milli Eğitim,  Tarım ve Köyişleri, Orman, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Maliye 

ve Gümrük,  Sanayi ve Ticaret Bakanlarını ve Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı'nı  temsil etmek üzere  gönderilecek  birer temsilciden oluşur.         

Genel Kurul'a;  

il genel meclislerinden üye gönderen iller; izleyen yıllarda sırasıyla  

belediye meclislerinden ve köy ihtiyar meclislerinden, belediye 

meclislerinden  üye  gönderen  iller; izleyen  yıllarda sırasıyla köy ihtiyar 

meclislerinden ve il genel  meclislerinden,     köy ihtiyar meclislerinden üye 

gönderen iller; izleyen   yıllarda sırasıyla  il  genel  meclislerinden ve 

belediye  meclislerinden  üye seçerler ve bu sıra devam ettirilir. 
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Belediye   meclislerince  seçilecek  üyelerin   belirlenmesi    için, grup 

içindeki illerin sınırları  içindeki  ve  görüşülecek bilanço  yılı  başında  mevcut 

olan belediyeler  isimlerine  göre alfabetik  sıraya  konur.  Bu sıraya göre  üye  

seçecek  belediye meclisleri belirlenir. 

Hangi köylerin temsilci göndereceği,  grubu içindeki illerin sınırları  

içindeki  köyler  arasından her  ilin  daimi  encümeni tarafından belirlenir. 

b. Genel Kurul'un Görevleri

Genel  Kurul;  Yönetim Kurulu tarafından  hazırlanan  yıllık faaliyet 

raporunu,  bilançoyu ve denetçiler raporunu inceleyerek karara bağlar. 

Banka'nın çalışmasının Banka Kanunu ile yönetmelik hükümlerine ve 

Banka'nın kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığını denetler.  Banka 

kârından  ayrılacak köy hisselerinin  kaç  köye tahsis edileceğini belirler. 

Denetçi seçmek, Banka'nın durumunda gerekli   görülecek  değişikliklere  ait 

istemleri  ve   tahsili imkansız  alacakların silinmesini karara bağlamak Genel 

Kurul'un görevleri arasındadır. 

c. Toplantı Zamanı, Duyurulması ve Karar Yeter Sayısı

Genel  Kurul, her  yıl  nisan ayında  Bayındırlık  ve  İskan Bakanı'nın 

daveti ile Ankara'da toplanır. 

Genel Kurul toplantısı, toplantı gününden en az 15 gün  önce 

gündemle  birlikte Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde  dağıtımı yapılan  

bir gazetede ilan suretiyle  duyurulur.  Ayrıca,  gündem ilgili ortak idarelere 

davet mektubu ile bildirilir. 
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Genel  Kurul'a,  Bayındırlık  ve İskan  Bakanı  veya  vekili başkanlık  

eder.  Toplantının  açılabilmesi  için  üyelerin  salt çoğunluğunun  bulunması  

gereklidir.  İlk toplantıda  yeter  sayı sağlanamazsa toplantı üç gün sonraya 

bırakılır. İkinci toplantıya gelen  üyelerin  sayısı ne olursa olsun Genel Kurul 

bu  üyelerle toplanır.    Üyeler   vekalet   yolu   ile   kendilerini   temsil 

ettiremezler.  Kararlar oy çokluğu ile  alınır.  Oyların eşitliği halinde başkanın 

bulunduğu taraf kazanmış sayılır. 

2. Yönetim Kurulu

a. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Yönetim Kurulu  üyelerinin  görev süresi  üç  yıldır.  Görev süresi 

sona  erenler tekrar atanabilirler ve  atandıkları  usule göre  görevden 

alınabilirler.  Süre dolmadan  üyeliğin  boşalması veya  üyelik  için aranan 

niteliklerin yitirilmesi halinde  kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır. 

Yönetim Kurulu  Banka'nın  en  yüksek  seviyede  yetkili  ve sorumlu 

karar organı olup, bir başkan ve dört üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Bayındırlık ve İskan  Bakanı,  biri 

Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından önerilir.  Bu Bakanların  ve Başbakan'ın 

imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar. 

Yönetim  Kurulu Başkanı  Genel  Müdürdür.  Yokluğunda  Genel 

Müdür Vekili Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. 

b. Yönetim Kurulu'nun Görevleri

1) Banka'nın, çalışma esaslarını belirlemek.
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2) Genel   Müdürlükçe  teklif  edilecek   yıllık   bütçeyi inceleyerek

onaylamak,  bölüm ve maddeler arasındaki  aktarmalar hakkında karar 

vermek. 

3)   Gerektiğinde   yeni   birimler,   bölge   müdürlükleri, 

başmühendislik,  şube  ve ajans kurulmasını veya kapatılmasını ve muhabir 

bulundurulmasını incelemek ve karara bağlamak. 

4) Yıllık  bilanço ile kâr ve zarar  hesaplarını  inceleyip onaylamak,

yıllık  çalışma raporlarını ve Genel  Kurul  toplantı gündemini hazırlamak. 

5) Banka'nın,  diğer bankalarla olan ilişkiler ve  işlemleri ile

sağlayacağı kredi ve borçlanmalarda, ayrıca diğer bankacılık  işlemlerinde   

uygulanacak  faiz,   komisyon  ve  acyo  oran   ve miktarlarını saptamak. 

6) Banka'nın  yapacağı  sigorta aracılığına  dair  şartları

kararlaştırmak.      

7) Ortak  idarelere Banka'nın yapacağı  ikraz,  kefalet  ve  aracılık

gibi  Banka  işlemleri  ve  avans  ödemelerinde   veya yaptırılacak harita, 

plan,proje,  keşif,  malzeme  alım  satımı, kiralanması,  yapı  ve  tesis işleri ile 

taşınmaz  alım   satımı, kiralanması  ve  kiraya verilmesi işlerinde Genel 

Müdür'ün  yetki miktarını aşan durumlar hakkında karar vermek. 

8) Banka için gerekli olan taşınmazların  kamulaştırılmasına karar

vermek. 
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9) Ortaklık  kurulmasına  veya  kurulmuş  olanlara  iştirak edilmesine

karar vermek. 

10)    Genel   Müdürlükçe   hazırlanan   teknik   ve    idari 

yönetmeliklerle  tip  sözleşme ve  genel  şartnameleri  inceleyip karara 

bağlamak. 

11) Banka  kârının  yüzde 55'inin  o  yıl   için   Bakanlık talimatına

göre hangi köylere tahsis edileceğini ve bu para ile o  köylere neler 

sağlanacağını karara bağlamak. 

12) Banka  Kanunu'na  istinaden bono ve  tahvil  ihracı  ile borçlanma

anlaşmaları hakkında Genel Müdür'ün yapacağı teklifleri karara bağlamak. 

c. Toplantı Zamanı, Yeri ve Karar Yeter Sayısı

 Yönetim   Kurulu,   haftada  en  az  bir  defa  olmak  üzere belirlenen 

gün ve saatte davetsiz olarak toplanır. 

Bunun dışında,  Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin toplantı sebebini 

belirten  ortak önergesi veya  Genel  Müdür'ün  gördüğü lüzum üzerine 

olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Yönetim  Kurulu'nun  toplanması  ve  karar  alması  üye  tam sayısının 

salt çoğunluğu ile olur. Çekimser oy kullanılamaz. 

3. Denetçiler

a. Denetçilerin Seçimi

Denetçilerin biri Genel Kurul,  diğeri Bakanlıkça bir  hesap yılı için 

seçilir. Denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür. 
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b. Denetçilerin Görevleri

Banka'nın   bütün  işlemlerini,   hesaplarını  ve  bilançoyu inceleyerek 

düşüncelerini  Genel Kurul'a  ve  Yönetim  Kurulu'na  bildirmektir. 

4. Genel Müdür

a. Genel Müdür'ün Atanması ve Görevden Alınması

Genel  Müdür, Banka'nın birinci derecede yetkili ve sorumlu yöneticisi 

olup müşterek  kararname ile atanır. Görevden alınması da aynı usule göre 

olur. 

b. Genel Müdür'ün Görev ve Yetkileri

1) Banka'yı üçüncü kişilere karşı temsil etmek, yönetmek ve

Banka'nın haklarını korumak. 

2) Banka  sermayesi ile diğer mali kaynakların  kuruluş  ve verimlilik

esaslarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

3) Banka'nın  yıllık  yatırım  ve  revize  programları   ile finansman

planlarını hazırlamak ve Yönetim  Kurulu'na sunmak. 

4) Banka'nın çalışmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na üç ayda bir

rapor vermek. 

5) Bütçe ve bilançoyu hazırlayarak Yönetim Kurulu'na vermek.

6) Yönetim  Kurulu'nca  belirlenen  yetki  miktarına  kadar ikraz,

avans,  cari hesap,  kefalet ve aracılık gibi  bankacılık işlemleri ile harita, 

plan,  proje, keşif, malzeme alım  satımı, kiralanması,  yapı  ve  tesis işleri ile 

taşınmaz  alım   satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi işlerini yapmak. 
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7) Banka'nın   faaliyet  alanına  giren   konularda   diğer kuruluşlarla

koordinasyonu sağlayarak işbirliği yapmak. 

5. Merkez ve Taşra Teşkilatı

İller  Bankası  merkez  ve taşra teşkilatı;  merkezde  daire 

başkanlıkları  ile diğer idari birimlerden,  taşra teşkilatı  ise  bölge 

müdürlükleriyle  bölgelere   bağlı   başmühendisliklerden oluşur. 

a. Merkez Teşkilatı

İller  Banka'sının  merkez teşkilatını oluşturan ana  hizmet  birimleri ile 

ilgili daireler aşağıda yer almaktadır. Bunlar; 

1) İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığı,

2) Harita Dairesi Başkanlığı,

3) İmar Planlama Dairesi Başkanlığı,

4) İçmesuyu Dairesi Başkanlığı,

5) Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı,

6) Enerji Dairesi Başkanlığı,

7) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,

8) Makine ve sondaj Dairesi Başkanlığı,

9) Malzeme Dairesi Başkanlığı,

10) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

11) APK Dairesi Başkanlığı,

12) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

13) Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

14) Hukuk Müşavirliği,

15) Savunma Uzmanlığıdır.
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b. Taşra Teşkilatı

İller  Bankası'nın  taşra teşkilatı, bölge  müdürlükleri ile bölgelere bağlı 

başmühendisliklerden oluşmaktadır. 

Bölge Müdürlükleri : 

1) İstanbul Bölge Müdürlüğü

2) Bursa          “     “   

3) İzmir    “     “ 

4) Eskişehir     “     “ 

5) Antalya        “     “ 

6) Konya     “         “ 

7) Ankara         “    “ 

8) Adana  Bölge Müdürlüğü

9) Kayseri        “     “ 

10) Gaziantep  “     “ 

11) Diyarbakır  “     “ 

12) Elazığ        “     “ 

13) Van           “     “ 

14) Erzurum    “     “ 

15) Sivas         “     “ 

16) Samsun    “     “ 

17) Trabzon    “     “ 

18) Kastamonu  “     “ 

Bölgelere  bağlı başmühendislikler ise şunlardır : 

1) Çanakkale Başmühendisliği.

2) Denizli        “     “  

3) Muğla        “     “  

4) Malatya     “     “ 
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6. İller Bankası'nın Personel Durumu

   Banka  23.12.1983  tarihli 190 sayılı Genel Kadro  ve  Usulü 

Hakkındaki  Kanun  Hükmünde  Kararname  hükümlerine  tabi 

bulunmaktadır.  İller  Bankası'nda genel idari hizmetler,  teknik hizmetler, 

yardımcı hizmetler, avukatlık ve sağlık hizmetleri ile  işçi  sınıfında personel 

çalıştırılmaktadır.  Banka  personelinin  sayısı ve sınıf durumları aşağıda 

Tablo 1'de yer almaktadır.  

Tablo 1. İller Bankası Personelinin Sayısı ve Sınıfı 

Sınıflar 1989 1990 1991 1992 
Genel İdare Hizmetleri     1337 1362 1361 1327 
Teknik Hizmetler 1302 1290 1262 1270 
Yardımcı Hizmetler 686 698 691 653 
İşçiler 720 680 658 631 
Diğer Hizmetler 50 53 52 59
TOPLAM 4095 4083 4024 3940 
Kaynak : İller Bankası 

Tablo 1'de görüldüğü gibi  Banka'da,  önemli miktarda teknik personel 

istihdam  edilmekte  olup,   sayılarında  biraz  azalma olmakla birlikte 

1992'de 1270 teknik eleman bulunmaktadır. 

Memurlarla  ilgili  işlemler; 657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu'na 

göre,  işçilerle  ilgili işlemler ise 1475  sayılı  İş  Kanunu hükümlerine göre 

yürütülmektedir.  

Banka'da sözleşmeli personel çalıştırılmamaktadır.  

D- İLLER BANKASI'NIN İŞTİRAKLERİ

İller  Bankası,   çalışmalarında  kullanabileceği   ürünleri  üreten  bazı  

şirketlere ve  çalışmalarına destek olabilecek bazı kuruluşlara iştirak etmiş ve 

bu şirketlerin sermayelerine belirli  oranlarda katılmıştır. 
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İller  Bankası'nın  sermayesine  iştirak  ettiği   şirketler  şunlardır : 

1) Simel (Su, İnşaat, Makine, Elektrik Ltd.Şti)

Simel   1959   yılında  kurulmuştur.   20.1.1987   tarihinde  Kızılay'ın  

yüzde 10 hissesi de Banka'ca satın alınmış ve  şirket  hisselerinin tamamı 

Banka'ya ait olmuştur. 

Şirketin   kuruluş   amacı;  her  çeşit  inşaat   proje   ve tesislerini,  su, 

termik  ve hidroelektrik proje ve  tesislerini yapmak, harita, plan, proje, keşif 

ve etüd işleriyle meşgul olmak  ve bunlarla ilgili malzemeyi yurt içinden ve 

yurt dışından  temin  etmektir.       

Şirket  tasfiye halinde olup herhangi bir  ticari  faaliyeti yoktur. 

2) Niğbaş (Niğde Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.)

Şirketin  merkezi Niğde'de olup Banka'nın yüzde  30  hissesi  vardır. 

Banka'nın şirket yönetim kurulunda bir, denetim kurulunda  iki  temsilcisi 

bulunmaktadır.  Şirket her çeşit beton  mamülleri üretmektedir. 

3) Marlit (Mardin Asbest Boru Sanayi ve Tic.A.Ş.)

Şirketin merkezi Mardin'dedir. Şirket 1976 yılında kurulmuş,  1983 

yılında  faaliyete  geçmiştir.   Banka'nın  şirket  yönetim kurulunda dört, 

denetim kurulunda iki temsilcisi  bulunmaktadır.  Banka'nın  şirkette  yüzde 

30 hissesi vardır.  Şirket  asbest  ve çimento boru, kanalet gibi malzemeleri 

üretmektedir. 
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4) Doğusan (Doğusan Boru Sanayi ve Tic.A.Ş.)

Şirketin merkezi Erzincan'dadır. 1974 yılında kurulmuş ancak 1984 

yılında  faaliyete geçmiştir.  Banka'nın şirkette yüzde  30 hissesi vardır.  

Banka'nın şirket yönetim kurulunda dört, denetim  kurulunda   iki  temsilcisi 

bulunmaktadır.   Şirket  her   türlü izolasyon  malzemeleri, prefabrik ev, her 

türlü çatı gereçleri ve inşaat yapı malzemeleri üretmektedir. 

5) Emlak Konut A.Ş.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.  Banka'nın şirkette binde 3  hissesi 

vardır.  Ancak şirket yönetim ve denetim kurulunda Banka temsilcisi 

bulunmamaktadır. 

6) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

İller  Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası'nın  2.164.433  TL.  tutarında 

B grubu hissesine sahiptir. 

7) Güven Sigorta Türk A.Ş.

Şirketin  merkezi  İstanbul'dadır.   1924  yılında   kurulan  şirketin 

yüzde 10 hissesi İller Banka'sına aittir. 

Şirketin  yönetim kurulunda Banka  temsilcisi  bulunmamakta, 

denetim  kurulunda ise diğer ortaklarla dönüşümlü olarak üç yılda  bir  olmak 

üzere bir  Banka  temsilcisi bulunmaktadır.   

  Banka   ortak  idarelerin  sigorta  işlemlerini  bu   şirket  aracılığıyla 

yürütmektedir. 
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Banka'nın   bu  tür  iştiraklere  katılmasının  esas sebebi,  yüklenicisi 

olduğu projeler için gerekli malzemeleri daha  ucuza ve hızlı bir şekilde temin 

etmektir.  Ancak, Banka'nın projelerin  yüklenicisi   olmaktan   vazgeçmesi 

durumunda   bu   şirketlerde hisselerinin bulunması gerekliliği tartışılabilir. 

İller Bankası  iştiraklerden 1987'de 500 milyon, 1988'de 467  milyon, 

1989'da  359 milyon,  1990'da 550  milyon,  1991'de  384 milyon ve 1992 

yılında 1 milyar TL. kâr payı elde etmiştir. 

E. İLLER BANKASI'NIN MALİ YAPISI

İller Bankası,  kamusal sermayeli bir banka olup  bankacılık  

faaliyetlerinde  3182  sayılı Bankalar Kanunu'na  tabidir.  Ancak İller  Bankası  

mevduat kabul  etmeyen  kalkınma/yatırım  bankası  statüsünde   bir   banka 

olduğundan,   3182   sayılı   Kanun'un  95.maddesinin  1.  fıkrasındaki 

kalkınma ve yatırım  bankalarının ilgili olduğu maddelere tabidir.  İller 

Bankası bunun  yanı  sıra  13.6.1945   tarih   ve   4759  sayılı  Kuruluş   

Kanunu'na   tabi  bulunmaktadır.  Bilindiği  gibi  kalkınma/yatırım  bankaları  

bir yandan  yatırımların  finansmanı  için orta ve  uzun  vadeli  fon  sağlarken,   

diğer   yandan  proje  düzeyinde   teknik   yardımda bulunurlar ve yeni 

yatırımlara öncülük ederler. 

İller Bankası'nın mali yapısının incelenmesi amacıyla  Banka  Faaliyet 

Raporları'ndaki  1990,  1991  ve 1992 yılına  ait  mali tablolardan 

yararlanılmıştır. Bu amaçla Banka'nın; 

- Kaynak yapısı ve kullanımı.

- Aktif kalitesi.

- Özkaynak yeterliliği.
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- Gelir gider dengesi ve kârlılığı.

- Banka sermayesi ve kârın dağıtımı.

- Organizasyon ve yönetim yapısı incelenmiştir.

Bu   analizde  kullanılan  tanımlar  konunun   daha   kolay anlaşılması 

amacıyla aşağıda verilmiştir. 

  Tanımlar : 

- Toplam kaynaklar : Toplam pasifler 

- Yabancı  kaynaklar : Toplam pasifler - Özkaynaklar     

- Ödenmiş sermaye : Nominal sermaye - Ödenmemiş sermaye 

- Serbest sermaye : Özsermaye - Bağlı değerler 

- Bağlı değerler : İştirakler + Sabit değerler (net)   

- Sabit değerler (net) : Sabit değerler - Birikmiş amortismanlar 

- Likit  aktifler : Kasa + Bankalar (TCMB dahil) + Menkul  

değerler 

- Toplam giderler (net) : Toplam giderler - Kâr 

- Toplam gelirler (net) : Toplam gelirler - Zarar 

- Net kâr : Vergi öncesi kâr - Vergi karşılığı 

- Net kâr marjı : Para randımanı - Pasif maliyeti      

- Para randımanı : Toplam gelirler/Ortalama toplam aktifler 

- Pasif maliyeti : Toplam giderler/Ortalama toplam pasifler 

- Faiz marjı : Faiz gelirleri - Faiz giderleri 

- Kambiyo marjı : Kambiyo kârları - Kambiyo zararları 

- Finansal bağımsızlık : Özkaynaklar/Toplam aktifler 

- Özkaynak getirisi : Net kâr/Ortalama özkaynaklar 

- Aktiflerin faiz getirisi : Net faiz gelirleri/Toplam aktifler 
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- Kredilerin getirisi : Kredilerden alınan faizler/Ortalama krediler 

- Bankaların getirisi : Bankalardan alınan faizler/Ortalama bankalar 

- İştiraklerin getirisi : İştiraklerden alınan kâr payları/ 

  Ortalama iştirakler  

- Kullanılan kredilerin : Kullanılan kredilere verilen faizler 

maliyeti   /Ortalama kullanılan krediler 

- Personel maliyeti : Personel giderleri/Toplam gelirler 

1. Kaynak Yapısı ve Kullanımı

a. Kaynak Yapısı

Banka'nın  kaynak  yapısını ve kullanımını gösteren  son  üç yıla ait 

bilançolar Tablo 2'de yer almaktadır. 

Bilançonun  pasif tarafının incelenmesi durumunda  Banka'nın en 

büyük  kaynağının  fonlardan oluştuğu görülür.  1990  yılında fonların toplam 

kaynaklar içindeki payı yüzde 64,2,  1991 yılında yüzde  43,3 düzeyindedir. 

Ancak 1992 yılında fonların payı yüzde 0,5  gibi önemsiz bir seviyeye 

inmiştir.  Bunun  nedeni  fonların Banka'ca   sağlanmış  kaynak  olmaktan 

çıkarılıp,   belediyelere aktarılan  geçici bir kaynak niteliğine dönüştürülmüş  

olmasıdır. Bilindiği  gibi  belediyelere  kredi  niteliğinde   kullandırılan  

Belediyeler Fonu hibe şekline dönüştürülmüştür.  Bu gelişmelerden sonra 

fonlar Banka kaynağı olmaktan çıkmış bulunmaktadır.  

Fonlarda  bu  azalmaya  karşılık Banka  pasifinde  yer  alan muhtelif 

borçlar  ve diğer pasifler kalemlerinde büyük  artışlar olmuştur. Muhtelif 

borçların 1990 yılında kaynaklar içindeki payı  yüzde 1,4,  diğer pasiflerin 

yüzde 0,6 gibi önemsiz bir  seviyede iken  1992  yılında  muhtelif borçların  
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Tablo 2. İller Bankası Bilançosu (31.12.1990/31.12.1991/3112.1992.     
   (milyon TL) 

1990 % 1991 % 1992 %
     AKTİFLER 
Nakit değerler 2 779 0,1 3 231 0,1 1 033 0,0 

Merkez Bankası 9 762 0,3 20 329 0,3 

Bankalar 421 475 13,7 825 155 16,1 

Diğer mali kurumlar - - - - - -

Bank.Para Piy. - - - - - -

Menkul değ.cüz.(net) - - - - - -

Mevduat mun.krş. 544 0,0 - - - -

Krediler 2 464 339 80,2 4 068 426 78,2 6 070 215 77,9 

Takip.alacak.(net) - - 425 0,0 127 0,0

Kan.yed.ak.kar.Dev.T.H. 12 928 0,4 - - - - 

Faiz ve gelir tah.rees. 62 0,0 1 133 0,0 295 0,0

Muhtelif alacaklar 5 027 0,2 5755 0,1 8 807 0,1 

İştirakler (net) 6 074 0,2 12 020 0,2 15192 0,2 

Sabit kıymetler (net) 78 636 2,6 122 656 2,4 199 363 2,6 

Diğer aktifler 71 692 2,3 145 218 2,8 220 693 2,8 

     TOPLAM AKTİFLER 3 073 323 100,0 5 204 352 100,0 7 797 052 100,0 

PASİFLER 
Mevduat - - - - - -

Bank.para piy. - - - - - -

Merkez Bankası kredileri - - - - - -

Alınan diğer krediler 
   Yurt içinden 
   Yurt dışından 

543 792 
214 918 
328 874 

17,7 
7,0 

10,7 

835 759 
367 324 
468 445 

16,1 
7,1 
9,0 

1 660 598 
1 057 423 

603 175 

21,3 
13,6 
7,7 

Fonlar 1 974 017 64,2 2 252 215 43,3 35 939 0,5 

Faiz ve gider rees. 1 578 0,1 - - - - 

Ödenecek vergi,resim, 
harç 

30 449 1,0 57 324 1,1 38 225 0,5 

İthalat tem.trans.emir. - - - - - -

Muhtelif borçlar 44 294 1,4 723 979 13,9 3 254 786 41,7 

Tahvil ve bonolar - - - - - -

Karşılıklar 3 476 0,1 10 511 0,2 11 209 0,1 

Diğer pasifler 17 007 0,6 654 770 12,6 1 625 616 20,8 

Özkaynaklar 433 278 14,1 630 634 12,1 1 160 016 14,9 

Kar 25 428 0,8 39 157 0,8 10 660 0,1 

     TOPLAM PASİFLER 3 073 323 100,0 5 204 352 100,0 7 797 052 100,0 
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payı  yüzde  41,7,  diğer  pasifler kaleminin payı ise yüzde 20,8'e 

yükselmiştir. 

Banka'nın     ikinci     büyük     kaynağını     özkaynaklar 

oluşturmaktadır.  Özkaynakların toplam pasifler içerisindeki payı  1990'da 

yüzde 14,1,  1991 yılında yüzde 12,1,  1992 yılında yüzde 14,9'dur. 

Banka'nın  üçüncü  büyük  kaynağını yurt içi  ve  yurt  dışı 

bankalardan    ve    diğer    kuruluşlardan    alınan    krediler oluşturmaktadır. 

Bu kredilerin payı 1990 yılında yüzde 17,7, 1991 yılında yüzde 16,1, 1992 

yılında ise yüzde 21,3 olmuştur. 

Bu  açıklamalar ışığında İller Bankası'nın kaynak  yapısının 1990 ve 

1991 yıllarında büyük ölçüde fonlara bağlı  olduğu  fakat 1992 yılında bu 

kaynağın önemini yitirdiği görülmektedir.   

  Burada  dikkati  çeken önemli bir  husus  İller  Bankası'nın tahvil   ve 

bono  kaynağını  hiç  kullanmamış  olmasıdır.   Oysa  Banka'nın  kentsel 

yatırımların  finansmanı  için  kısa  zamanda sermaye   piyasası   işlemlerine   

girmesi   ve   çeşitli    mali  enstrümanları  kullanarak  kaynak  yaratmasının  

yararlı  olacağı  düşünülmektedir.   Bu   amaçla  Banka  kendi  tahvillerini 

ihraç  edebileceği  gibi,   yerel  yönetimlerin  yurt  içinden  ve  yurt  dışından 

tahvil ihracı yoluyla kaynak temininde aracılık  yaparak elde edeceği hizmet 

gelirleriyle mali yapısını güçlendirme yoluna  gidebilir. 

Kaynak   yapısı   açısından  önemli  bir  konu  da   dövizli 

kaynaklardır.  İller Bankası, kalkınma/yatırım bankası statüsünde olduğundan 

döviz tevdiat hesabı vasıtasıyla yurt içinden  yabancı para   cinsinden 

kaynak  toplayamamaktadır.   Bununla   beraber  Banka'nın yurt dışından bu 
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şekilde kaynak sağlamasını engelleyici bir  durum  bulunmamaktadır.  

Bankalar açısından  döviz  yönetimi  büyük önem taşımaktadır.  Konjonktüre 

göre açık pozisyon (dövizli  pasifin,  dövizli  aktiften büyük olması) ya da 

pozisyon  fazlası  (dövizli aktifin, dövizli pasiften büyük olması) uygulamaları 

ile  kârlılığın  arttırılması ve uluslararası mali  piyasalardan  uzun vadeli 

yabancı para cinsinden borçlanmalara gidilmesi mümkündür.  Ülkemizde 

yüksek enflasyon nedeniyle dış kaynaklı   uzun  vadeli borç  alternatif  olarak 

görülebilir.   Uluslararası  piyasalara  girilmesinin  bir  diğer faydası da yerel 

yönetim  menkul  kıymet ihraçlarının  yurt  dışında pazarlanmasında 

Banka'nın daha  aktif  görev alması olabilir. 

b. Kaynak  Kullanımı

Banka  kaynaklarının  plase edildiği  aktif  kalemler  geniş olarak “aktif 

kalitesi” kısmında ele alınacaktır. Bununla beraber  kaynak   kullanımının   

ana  hatları   burada   değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

(1) Fon akım tablosu :  Banka'nın 1990,  1991 ve 1992  yılı sonu

bilançolarının  kullanılması  ile  elde  edilen  fon  akım tabloları Tablo 3 ve 

Tablo 4'te yer almaktadır. 

1990-91  dönemine ait Tablo 3'te yer alan fon akım tablosuna göre; 

kaynakların yüzde 99,4'ü pasif artışlarından,  yüzde 0,6'sı  ise aktif 

azalışlarından oluşurken,  kullanımların  yüzde  99,9'u aktif   artışlarından,   

yüzde  0,1'i  ise  pasif  azalışlarından oluşmaktadır. 
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Tablo 3. İller Bankası Fon Akım Tablosu (31.12.1990-31.12.1991  
             Tarihli Bilançolar,   milyon TL) 

KULLANIMLAR % KAYNAKLAR % 

AKTİF ARTIŞLARI 2 144 501 99,9 AKTİF AZALIŞLARI 13 473 0,6

Nakit değerler 452 0,0 Mev. munzam karş. 544 0,0

TC Merkez Bankası 10 567 0,5 Kan.yed.ak.kar.dev.tah.hes. 12 929 0,6 

Bankalar 403 680 18,8 PASİF ARTIŞLARI 2 132 609 99,4 

Krediler 1 604 087 74,7 Yurtiçi bank.al.krd. 152 396 7,1 

Takipteki alacaklar 424 0,0 Yurt dışı bank.al.krd. 139 572 6,5 

Faiz ve gelir tah.rees. 1 071 0,0 Fonlar 278 198 13,0 

Muhtelif alacaklar 728 0,0 Ödenecek ver.res.harç 26 874 1,3 

İştirakler 5 946 0,3 Muhtelif borçlar 679 685 31,7 

Sabit kıymetler 44 020 2,1 Karşılıklar 7 034 0,3

Diğer aktifler 73 526 3,4 Diğer pasifler 637 763 29,7 

PASİF AZALIŞLARI 1 578 0,1 Özkaynaklar 197 357 9,2

Faiz ve gider  rees. 1 578 0,1 Kar 13 730 0,6 

KULLANIMLAR TOP. 2 146 079 100.0 KAYNAKLAR TOPLAMI 2 146 082 100.0 

Tablo 4. İller Bankası Fon Akım Tablosu (31.12.1991-31.12.1992  
             Tarihli Bilançolar,  milyon TL) 
KULLANIMLAR % KAYNAKLAR % 

AKTİF ARTIŞLARI 2 596 037 53,4 AKTİF AZALIŞLARI 3 334 0,1

TC Merkez Bankası 3 848 0,1 Nakit değerler 2 198 0,0

Bankalar 431 992 8,9 Takipteki alacaklar 298 0,0 

Krediler 2 001 789 41,2 Faiz ve gelir tah.rees. 838 0.0 

Muhtelif alacaklar 3 053 0,1 PASİF ARTIŞLARI 4 856 572 99,9 

İştirakler 3 172 0,1 Yurtiçi bank.al.krd. 690 109 14,2 

Sabit kıymetler 76 707 1,6 Yurt dışı bank.al.krd. 134 730 2,8 

Diğer aktifler 75 476 1,6 Muhtelif borçlar 2 530 808 52,1 

PASİF AZALIŞLARI 2 263 872 46,6 Karşılıklar 698 0,0

Fonlar 2 216 276 45,6 Diğer pasifler 970 846 20,0 

Ödenecek ver.res.harç 19 096 0,4 Özkaynaklar 529 381 10,9 

Kar 28 498 0,6

KULLANIMLAR TOP. 4 859 909 100.0 KAYNAKLAR TOPLAMI 4 859 906 100.0 
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1991-92 dönemine ait Tablo 4'te yer alan fon akım  tablosuna göre; 

kaynakların yüzde 99,9'u pasif artışlarından,  yüzde 0,1'i  aktif azalışlarından 

oluşurken,  kullanımların yüzde 53,4'ü aktif artışlarından,   yüzde   46,6'sı  

pasif  azalışlarından   meydana gelmektedir.  Tablo 4'te dikkati çeken en 

önemli husus fonlar  ve kâr hesabında görülen azalışlardır. 

(2) Rasyo analizi :  İller Bankası'nın mali yapısıyla ilgili rasyolar Tablo

5'te yer almaktadır. 

(a)   Bankalara   yapılan  plasmanlar/Bankalardan   sağlanan 

kaynaklar :  Bu rasyoya göre sözkonusu oranlar 1990 yılında yüzde  79,3, 

1991  yılında  yüzde  101,2 ve  1992  yılında  yüzde  77,2  olmuştur.  Buna 

göre Banka yurt içi ve yurt  dışından  sağladığı  kaynakların  1991  yılında  

tamamından fazlasını,  1990  ve  1992  yıllarında yaklaşık yüzde 80'ini diğer 

bankalara plase etmiştir. 

(b) Krediler/Yabancı kaynaklar : Verilen kredilerin, yabancı  kaynaklara

bölünmesiyle elde edilen oranlar 1990'da yüzde  93,3,  1991'de  yüzde 88,9, 

1992'de ise yüzde 91,5 olmuştur.  Buna göre  Banka  sağladığı  her 100 

TL.lik  yabancı kaynağın yaklaşık yüzde  89-94'ünü kredi olarak 

kullandırmaktadır. 

(c) Likit  değerler/Yabancı  kaynaklar :  Bu  rasyoya  göre  bulunan

değerler 1990'da yüzde 16,4,  1991'de yüzde 18,6, 1992'de  yüzde 19,3 

olmuştur.  Banka,  sağlamış olduğu yabancı kaynakların  yaklaşık yüzde 16-

19'luk kısmını likit değer olarak tutmaktadır. 
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Tablo 5. İller Bankası’na İlişkin Rasyolar (%) 

    1990     1991    1992 

Finansal bağımsızlık 14,1 12,1 14,9

Krediler/Toplam aktifler 80,2 78,2 77,9 

Krediler/Yabancı kaynaklar 93,3 88,9 91,5 

Takip.krediler (net)/Toplam krd. 0,0 0,0 0,0 

Takip.krediler (net)/Toplam aktif 0,0 0,0 0,0 

Bağlı değerler/Toplam aktifler 2,8 2,6 2,8 

Bağlı değerler/Özkaynaklar 19,6 21,4 18,5

Gelirler/Ort.top.aktifler 9,5 10,5 14,2

Giderler/Ort.top.Pasipler 8,5 9,6 14,1

Net kar marjjı 1,0 0,9 0,1

Bankalar(aktif)0Bankalar(pasif) 79,3 101,2 77,2

Faiz gelirleri/Toplam gelirler 83,2 85,5 80,3 

Faiz gelirleri/Faiz giderleri 302,4 313,5 147,2 

Faiz dışı gel./Faiz dışı gid. 27,2 22,7 44,4 

Faiz giderleri/Toplam aktifler 30,8 30,0 55,2 

Likit aktifler/Yabancı kaynaklar 16,4 18,6 19,3 

Likit aktifler/Toplam aktifler 14,1 16,3 16,4 

Özkaynak karlılığı 7,2 7,4 1,2

Aktifin faiz getirisi 4,3 4,9 3,1 

Kredilerin getirisi 7,6 8,5 12,2 

Bankaların getirisi 14,0 15,3 11,8 

İştiraklerin getirisi 10,1 4,2 7,7 

Kullanılan kredilerin maliyeti 13,7 17,1 33,2 

Personel maliyeti 38,9 43,7 36,5 
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(d) Likit değerler/Toplam aktifler :  Bu rasyoya göre Banka, toplam

aktiflerin   1990'da  yüzde  14,1'ini,   1991'de   yüzde 16,3'ünü, 1992'de 

yüzde 16,4'ünü likit değer olarak tutmaktadır. 

2. Aktifin Kalitesi

Banka'nın  aktif yapısı,  son üç yıla ait  bilançoların  yer aldığı Tablo 

2'de yer almaktadır.  

Banka'nın  aktifinde en büyük kalem kredilerdir.  Kredilerin toplam 

aktifler içerisindeki payı 1990'da  yüzde  80,2,  1991'de yüzde 78,2, 1992'de 

yüzde 77,9'dur. 

Krediler   dışında   kayda  değer  en  önemli  plasman   ise 

bankalardır.   Bankalar  kaleminin  aktifler  içerisindeki   payı 1990'da yüzde 

13,7, 1991'de yüzde 15,9 ve 1992'de yüzde 16,1'dir.  Bu  iki büyük 

plasmanın aktif toplamı içerisindeki payı  ortalama  yüzde 93 düzeyindedir. 

a. Krediler

Banka'nın son üç yıllık bilançosuna göre kullandırmış olduğu kredilerin 

yapısı aşağıda Tablo 6'da yer almaktadır. 

Tablo 6. İller Bankası'nın Kullandırdığı Krediler (milyar TL.) 
1990 % 1991 % 1992 %

İhtisas Dışı Krd. 9.5 0.4 21.3 0.5 37.2 0.6 
a) Kısa 9.5 0.4 21.3 0.5 37.2 0.6 
b) Orta-Uzun - - - - - -
İhtisas Krd. 2.454.8 99.6 4.047.0 99.5 6.032.9 99.4 

a) Kısa 219.3 8.9 406.3 10.0 1.224.9 20.2 
b) Orta-Uzun 2.235.5 90.7 3.640.7 89.5 4.808.0 79.2 

TOPLAM 2.464.3 100 4.068.3 100 6.070.1 100 
Kaynak : İller Bankası 
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Tablo 6'da görüldüğü  üzere kredilerde, yıllara  göre dikkat çeken  en 

önemli hususlardan birincisi 1990 yılından  1992  yılı sonuna  kadar sağlanan 

yüzde 246,3 lük artış,  ikincisi ise kredi yapısı  içerisinde kısa vadeli kredilerin 

payının  1991'de  yüzde 10'dan 1992'de yüzde 20'ye çıkmış olmasıdır. 

b. Takipteki Alacaklar

Banka  aktifinin akışkanlığı açısından önemli olan takipteki  alacakların   

(tahsili   gecikmiş  alacaklar)   toplam   aktifler içerisindeki  payı  yok denecek 

kadar  azdır.  Bu  durum  verilen kredilerin   zamanında  ve  tam  olarak  geri 

döndüğü   şeklinde yorumlanabilir. 

c. Diğer Aktifler

İller   Bankası'nın   aktif   toplamı   içerisinde    ikinci  büyüklükteki 

plasman  Bankalar  Hesabı'ndan   oluşmaktadır.   Bu hesapla  ilgili  olarak 

“Kaynak yapısı  ve  kullanımı”  kısmında bahsedildiğinden burada üzerinde 

durulmayacaktır. Bunun dışındaki  diğer  aktif kalemlerden sabit kıymetler ve 

iştirakler ile geçici  aktif hesaplar dikkati çekmektedir.  Sabit değer olan iştirak  

ve gayrimenkul   kıymetlerin   aktif  içerisindeki  payında   yıllar  itibariyle 

önemli değişiklik olmamıştır. 

d. Aktif Kalitesine İlişkin Rasyolar

(1) Takipteki alacaklar/Toplam krediler : Bu rasyo, kredinin normal

süresinde   tahsil  edilememe  oranını   göstermektedir.  Banka'nın  mali 

durumuyla  ilgili rasyoların  yer  aldığı  Tablo  5'teki aktif kalitesiyle ilgili 

rasyoların incelenmesi  durumunda  Banka'nın   kredi   geri  dönüşünün  son 

derece  yüksek   olduğu  anlaşılmaktadır.  Çünkü  takipteki  alacakların  
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kredilere  oranı  1990,     1991  ve 1992  yılları  için sıfıra  yakın  olmaktadır.  

Bunun nedeni Banka'nın,  belediyelerin kredi borçlarını ödememesi 

durumunda   kendi   eliyle   dağıttığı   yasal   gelirlerine   el  koyabilmesidir. 

Bu  durum  Banka  aktifinin  risk  oranı  düşük plasmanlardan oluştuğunu 

göstermektedir. 

(2) Krediler/Toplam aktifler :  Kredilerin toplam  aktifler içerisindeki

payı  ile ilgili  olarak  yukarıda  bahsedilmiştir.  Ancak tekrar söylemek 

gerekirse gelecek yıllarda Banka'nın açtığı kredi miktarlarında önemli 

düşmeler olabilecektir.  Bunun nedeni  Belediyeler    Fonu'nun    kredi 

olmaktan   çıkarılıp    hibeye dönüştürülmüş  olmasıdır.  Banka,  1992'den 

itibaren  bu  kaynağı fonlar  hesabında  değil,  geçici  pasif  hesaplarda  izler 

hale  gelmiştir.  Bu  durumda  fonların  Banka aktifinde  kredi  olarak 

gösterilmesi mümkün olmayacaktır. 

(3) Gelirler/Ortalama  toplam aktifler (Para  randımanı)  : Gelirlerin

ortalama  toplam aktiflere oranı 1990'da  yüzde  9,5,  1991'de  yüzde 10,5, 

1992'de yüzde 14,2 olmuş ve bu  oranda  bir  artış görülmüştür. 

(4) Giderler/Ortalama  toplam pasifler (Pasif  maliyeti)  :  Giderlerin

ortalama   toplam pasiflere oranı 1990'da yüzde  8,5,  1991'de yüzde 9,6, 

1992'de yüzde 14,1 olmuştur. 

(5) Net  kâr marjı :  Para randımanı ve pasif maliyeti  ile ilgili  (3) ve

(4) numaralı rasyolar  birlikte  değerlendirilirse Banka'nın  1990 yılında yüzde

1,  1991 yılında yüzde 0,9 ve  1992  yılında  yüzde  0,1 oranında net kâr

marjı ile çalışmakta  olduğu  görülür.  Yıllar  itibariyle Banka daha düşük bir

kâr  marjı  ile çalışmakta  olup  kâr marjındaki bu azalma sonucu

özkaynaklarını reel olarak koruyamadığı sonucuna varılmıştır.

    32



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

  Sonuç  olarak; Banka aktifi seyyaliyet ve emniyet  açısından olumlu   

görünüm  arzederken,   kazanç  açısından  kâr   marjının özkaynaklarda 

meydana gelen aşınmayı giderecek düzeyde  olmadığı söylenebilir. 

3. Özkaynak Yeterliliği

a. Finansal Bağımsızlık

Özkaynakların toplam aktiflere bölünmesiyle bulunan finansal 

bağımsızlık  rasyosu,  banka aktifinin ne kadarının özkaynaklarla finanse 

edildiğini,  başka  bir deyişle maliyetsiz  kaynak  olan  özkaynakların    aktifte 

ne   kadarlık   bir    kaleme    plase edilebildiğinin görülmesini sağlar. 

Özkaynakların  aktif  içerisindeki payı  1990 yılında  yüzde 14,1, 

1991 yılında yüzde 12,1 , 1992 yılında yüzde 14,9  olarak gerçekleşmiştir.   

Buna göre Banka'nın özkaynaklarının yeterli ve iyi bir düzeyde olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. 

b. Bağlı Değerler/Özkaynaklar

Bağlı değerlerin özkaynaklara oranı 1990'da yüzde 19,6, 1991   de 

yüzde 21.4,  1992'de yüzde 18.5 olmuştur.  Özkaynakların sabit kıymetlere 

bağlanma oranı gösteren bu rasyo,  özkaynakların gelir  getirili  aktiflere 

plase  edilebilme imkanını ifade  etmektedir.  Buna  göre  Banka, 

özkaynaklarının yaklaşık yüzde  80'ini  gelir  getirili aktiflere plase etme 

imkanına sahiptir. 

    33



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

c. Özkaynak Kârlılığı

Özkaynakların  enflasyon dolayısıyla  aşınmasının  önlenmesi için  en 

az enflasyon oranı kadar özkaynaklara kâr   sağlanması  gereklidir. Aksi 

takdirde reel olarak özkaynakların küçülmesi söz  konusudur.  Bu  açıdan 

bakıldığında kârın  ortalama  özkaynaklara  oranı  olarak  bilinen  özkaynak 

kârlılığı son  yıllarda  oldukça  düşmüştür. 1990 yılında bu oran yüzde 7.2, 

1991'de yüzde 7.4 iken 1992 yılında yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu  açıdan  bakıldığında Banka'nın faaliyetleri sonucu  elde  ettiği  kâr, 

enflasyon dolayısıyla uğranılan kaybı karşılamaktan  çok  uzaktır.  Bu 

amaçla Banka'nın özkaynaklarında  görülen  bu aşınmayı  önlemek  için  kısa 

ve  uzun  vadeli  tedbirler  alması yararlı olacaktır. 

Sonuç  olarak;  Banka'nın  sahip olduğu  özkaynaklar  mevcut aktifine 

göre   oldukça  iyi  olmasına   rağmen   özkaynakların enflasyona   karşı   

reel  olarak  korunamadığı,  bu   amaçla özkaynakların kârlılığının arttırılması 

gerektiği söylenebilir. 

4. Gelir Gider Dengesi ve Kârlılık Durumu

Banka'nın  1990,  1991 ve 1992  yıllarına ait gelir ve gider kalemleriyle 

ilgili ait veriler Tablo 7'de yer almaktadır. 

Faiz  gelirinin  yaklaşık  yüzde  80'i  kredilerden   alınan faizlerden 

oluşurken, geriye kalan yüzde 20'lik payı  bankalardan alınan tutarlar 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 7.İller Bankası Gelir-Gider Tablosu ((31.12.1990/1991/1992 Milyon TL) 

1990 % 1991 % 1992 %
FAİZ GELİRLERİ 197 929 83,2 373 244 85,5 743 351 80,3 
1.Kredilerden Al.Faizler

TL.kredilerden
YP kredilerden
Takipteki alacaklardan

153 498 
153 498 

- 
- 

64,5 
64,5 

- 
- 

277 620 
277 620 

- 

63,6 
63,6 

- 
- 

619 981 
619 981 

- 
- 

67,0 
67,0 

- 
- 

2.Mev.Mun.Krş.Al.Faizler - - - - - -
3.Bankalardan Al.Faizler

Yurt içi bankalardan
Yurt dışı bankalardan

38 332 
  38 332 

      - 

16,1 
16,1 

- 

95 616 
95 616 

- 

21,9 
21,9 

- 

123 358 
123 358 

- 

13,3 
13,3 

- 
4.Bank.Para Piy.Al.F. - - - - - -
5.Menkul Değ.Cüz.Al.F. - - - - - -
6.Diğer Faiz Gelirleri 6 099 2,6 8 0,0 12 0,0 
FAİZ DIŞI GELİRLER 39 995 16,8 63 117 14,5 181 970 19,7 
1.Alınan Ücret ve Kom. 1 773 0,7 6 156 1,4 28 228 3,1 
2.Kambiyo Karları - - - - - -
3.Sermaye Piy.İşl.Karları - - - - - -
4.İştirak ve Kur.Al.Kar Pay. 551 0,2 384 0,1 1 042 0,1 
5.Olağanüstü Gelirler - - - - - -
6.Diğer Faiz Dışı Gel. 37 671 15,8 56 577 13,0 152 700 16,5 
TOPLAM GELİRLER 237 924 100,0 436 361 100,0 925 321  100,0 
FAİZ GİDERLERİ 65 442 30,8 119 654 30,0 505 053 55,2 
1.Mevduata Verilen Faizler 2 139 1,0 1 314 0,3 - - 
2.Bank.Para Piy.Ver.Faizler - - - - - -
3.Kullanılan Kredilere Ver.Faizler

TCMB
Yurt içi bankalara
Yurt dışı bankalara

63 268 
     - 

63 268 
     -   

29,8 
- 

29,8 
- 

117 737 
      - 

117 737 
- 

29,6 
- 

29,6 
- 

505 053 
- 

505 053 
- 

55,2 
- 

55,2 
- 

4.Diğer Faiz Giderleri 35 0,0 3 0,0 1 0,0 
FAİZ DIŞI GİDERLER 147 053 69,2 278 149 70,0 409 608 44,8 
1.Personel Giderleri 92 586 43,6 190 838 48,0 337 868 36,9 
2.Kıdem Taz.Krş. 3 474 1,6 7 008 1,8 653 0,1 
3.Diğer Karşılıklar 1 0,0 34 0,0 46 0,0 
4.Vergi ve Harçlar 1 875 0,9 4 065 1,0 12 276 1,3 
5.Ser.Piy.İşlem Zararları - - - - - -
6.Kira Giderleri 139 0,1 187 0,0 235 0,0 
7.Amortisman Giderleri 4 243 2,0 5 443 1,4 8 129 0,9 
8.Olağanüstü Giderler - - - - - -
9.Diğer Faiz Dışı Gid. 21 630 10,2 26 002 6,5 39 504 4,3 
10.Takipteki Alacaklar Krş. 19 0,0 - - 107 0,0 
11.Verilen Ücret ve Kom. 19 0,0 39 0,0 110 0,0 
12Vergi Karşılığı 23 067 10,9 44 533 11,2 10 068 1,1 
KAR 25 429 - 39 158 - 10 660 - 
TOPLAM GİDERLER  212 495 100,0 397 203 100,0 914 661 100,0 
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Faiz  giderlerinin  tamamı  ise yurt  içi  bankalara  ödenen faizlerden 

oluşmakta,   faiz dışı giderlerde personel giderleri ağırlıklı paya sahip 

olmaktadır. 

Banka'nın  elde  etmiş  olduğu yıllık kâr, aktif  yapısı  ve özkaynak 

yapısına göre  oldukça  düşük bir seviyededir.  Bu durum Banka'nın   

özkaynaklarındaki   aşınmanın   önlenmesini   gerekli kılmaktadır. 

Banka'nın  kârlılığında  görülen genel düşüklüğün  nedenleri olarak, 

kaynakların belirli kalemlerle sınırlı olması  ile kaynak  kullanımlarının da 

krediler   ve   bankalarla   sınırlı   olması gösterilebilir. 

a. Kredilerin Getirisi

Kredilerden    alınan    faizlerin,    ortalama    kredilere bölünmesiyle 

bulunan  kredilerin getirisi rasyosu 1990'da  yüzde  7,6,  1992'de yüzde 8,5, 

1992'de yüzde 12,2 olmuştur.  Buna göre  Banka'nın kullandırdığı kredilere 

göre elde ettiği faiz gelirleri oldukça düşüktür.  Sözkonusu duruma neden 

olarak Banka'nın  yerel yönetimlere  faizsiz veya düşük faizli orta ve uzun 

vadeli  kredi kullandırması  gösterilebilir.  Düşük  faizli kredi  kullandırımı  

yerel   yönetimler   açısından  bir  faiz   sübvansiyonu   olarak görülebilir. 

Ancak  Banka  açısından aktifinde  en  büyük  kalem  durumundaki 

kredilerden elde edilen gelirlerin düşüklüğü,  genel gelir gider dengesini 

olumsuz etkilemektedir. 

b. Bankaların Getirisi

Bankalardan    alınan    faizlerin,    ortalama    bankalara bölünmesiyle 

bulunan bankaların getirisi rasyosu  1990'da  yüzde  14,  1991'de yüzde 

15,3, 1992'de yüzde 11,8 olmuştur. Bu oranlara  göre  Banka'nın diğer 
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bankalarda mevduat olarak tuttuğu meblağlar oldukça  yüksek  olmasına  

rağmen elde edilen  gelirler  düşüktür denebilir.  Banka'nın  elindeki  atıl  

fonları  menkul  değerler, devlet  tahvili,  hazine bonosu şeklinde yüksek 

getirili ve vergi avantajlı    bir   şekilde   değerlendirmemesi   veya   Interbank 

piyasasında  değerlendirmeyip  diğer  bankalarda  düşük  getirili mevduat 

şeklinde tutması rasyonel görülmemektedir. 

c. İştiraklerin Getirisi

İştiraklerden  alınan kâr paylarının,  ortalama  iştiraklere bölünmesiyle 

bulunan iştiraklerin getirisi rasyosu 1990'da  yüzde 10,1,    1991'de   yüzde 

4,2,    1992'de   yüzde   7,7   olarak gerçekleşmiştir. İştiraklerden elde edilen 

kâr paylarının yeterli olduğu söylenebilir. 

d. Faiz Gelirleri/Faiz Giderleri

  Faiz  gelirlerinin  faiz  giderlerine  oranı  1990'da  yüzde 302,4, 

1991'de   yüzde  313,5,   1992'de  yüzde  147,2   olarak gerçekleşmiştir.  Bu 

duruma  göre  Banka'nın  kaydettiği  faizli gelir-gider arasındaki dengenin 

olumlu olduğu söylenebilir. 

e. Faiz Dışı Gelirler/Faiz Dışı Giderler

Faiz dışı gelirlerin faiz dışı giderlere oranı 1990'da yüzde 27,2, 

1991'de yüzde 22,7,  1992'de yüzde 44,4 olmuştur. Bu orana göre 

Banka'nın  faiz  dışı gelir-gider  dengesinin  olumsuz  bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. 
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f. Kullanılan Kredilerin Maliyeti

Kullanılan kredilere verilen faizlerin,  ortalama  kredilere bölünmesiyle 

bulunan kullanılan kredilerin maliyeti 1990'da yüzde 13,7,   1991'de   yüzde 

17,1,   1992'de   yüzde   33,2   olarak gerçekleşmiştir.  Kullanılan  kredilerin 

maliyeti aktif  getirisi ile kıyaslandığında makul sayılabilir. 

g. Personel Maliyeti

Personel maliyeti 1990'da yüzde 38,9,  1991'de yüzde 43,7 ve 

1992'de yüzde 36,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Personel  başına aylık maliyet tutarı ise 1990'da 1,9 milyon TL., 

1991'de 3,9 milyon TL.,  1992'de 7,1 milyon  TL.  olmuştur. Banka'nın  

personel  başına  aylık giderlerinde  önemli  artışlar olmuştur.  Halbuki toplam 

personel sayısı 1990'da  4081,  1991'de 4024  ve  1992'de 3940 olarak 

azalmasına rağmen böyle  bir  durum doğmaktadır. 

Sonuç olarak;  Banka'nın gelir gider  dengesi kârlılığı için elde  edilen 

kâr miktarının  düşük  olduğu  söylenebilir.  Banka kârlılığının   arttırılabilmesi  

için  aktif  yapısında  getirisi yüksek alanlara plasmanlarda bulunulması,  

para piyasası, sermaye piyasası  ve dış işlemlere ağırlık verilerek bankacılık    

hizmet gelirlerinin  arttırılarak  kârlılığın yükseltilmesi  ve  oldukça yüksek 

olan  işletme  maliyetlerinin  azaltılarak  bu  çabaların desteklenmesi yararlı  

olacaktır. 
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5. Banka Sermayesi ve Kârın Dağıtımı

a. İller Bankası'nın Sermayesi

İller  Bankası'nın  sermayesi  başlangıçta  100  milyon  TL. olarak 

tesbit edilmiştir.  Ancak, yüklenmiş olduğu görevleri daha iyi  yerine 

getirebilmesi amacıyla bir kaç kez  Bakanlar  Kurulu Kararı'yla Banka'nın  

sermayesi yükseltilmiştir. En son 19.6.1992 tarih  ve  3822 sayılı Kanun'la 

İller Bankası'nın  sermayesi  bir trilyon  iki  yüz  milyar liraya  yükseltilmiş  

olup  bu  sermaye Bakanlar Kurulu Kararı'yla iki misline kadar arttırılabilir. 

(1) Banka Sermayesinin Kaynakları

a) İl  özel idareleri ve belediyelerin,  genel bütçe  vergi gelirlerinden

verilen paylarda dahil olmak üzere yıllık gelirleri tahsilatının yüzde beşi. 

Bu  gelirlerin  hesabında  her  türlü  taşınır  ve  taşınmaz mallarının   

satış  bedelleri,   geri  alınan   paralar,   Devlet tarafından  belli  işlere  

sarfedilmek  üzere  tahsisen   yapılan yardımlar  ile   fonlardan yapılan bağış 

ve yardımlar,  her türlü avanslar ve borçlanmalar,  giderlere katılma 

karşılıkları,  geçen yıllardan  devreden  nakit mevcutları,  yatırımlar  için 

ayrılan paralardan  artan  miktarlar,   tahsisi  mahiyette  kullanılacağı 

belirtilen paralar hariç tutulur. 

b) Ayrı ayrı değerlendirilmek üzere,  il özel idareleri  ve belediyelerin

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

mezbaha  ve sulama  suyu  gelirlerinden  bu hizmetlere  ait  vergi  ve  masraf 

çıktıktan  sonra  kalan  safi kazançlarının yüzde beşi. 
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c) İl  özel idareleriyle belediyelere bağlı tüzel  kişiliği olan  veya

olmayan  ve katma bütçeli idare ve   kurumların  veya birliklerin bağlı 

bulundukları idare bütçelerine intikal  etmeyen gelirlerden   masraf  ve 

vergiler  çıktıktan  sonra  kalan  safi kazançlarının yüzde beşi. 

d) 2380 sayılı Kanun hükümlerine göre Belediyeler Fonu'ndan yapılan

tahsislerden artan miktar ile Bakanlıkça fon ve paylardan aktarılacak miktar. 

e) Bankanın yıllık safi kârından köy idareleri sermaye  payı olarak

ayrılacak yüzde otuzlar. 

f) Bütçeden  veya diğer herhangi bir yerden  yapılacak  her türlü

yardımlar. 

g) Belli  bir tahsis yeri gösterilmeksizin  veya  sermayeye katılmak

üzere yapılacak bağışlar. 

h) Özel   kanunlarla  Banka  sermayesine  eklenmek   üzere

sağlanacak para ve ayınlar. 

ı)   İl   özel  idarelerince,   arazi  ve   bina   vergileri tahsilatından  köy 

idareleri sermaye payı olarak ayrılacak  yüzde üçler. 

a,b,c  fıkralarında  yazılı sermaye  paylarının  ayrılmasına esas 

olacak gelir tahsilatı ve safi kazanç, sonuçları belli olan son  bütçe  yılı  içinde 

elde edilmiş bulunan  tahsilat  ile  son bilançodaki safi kazançtır. 
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(2) Sermaye  paylarının ödenmesi

Yukarıda   sayılan  a,b,c  fıkralarına  göre  sermaye   payı ödeyecek 

bütün  idare ve kurumlar ve birlikler Banka  Kanunu'nun 4.maddesi 

gereğince  her yıl gider  bütçelerine  yıllık  sermaye paylarını karşılayacak 

miktarda ödenek koymak zorundadırlar.   Bu ödenekler   bütçelere 

konmadığı  veya  eksik  konduğu   takdirde bütçeleri onaylamakla görevli 

makamlar, ödeneklerin tamamını veya eksik kısmını bütçelere 

kendiliklerinden koyarlar.  İl özel idare bütçelerine  konulan  ödenek 

miktarları  İçişleri  Bakanlığı'nca Banka'ya  bildirilir.   Diğer  idarelerde  her  yıl  

bütçelerinin onayından   sonra   bu  sermaye  paylarıyla  bunların   dayandığı 

bilgileri  gösterir  birer cetvel düzenleyerek  ocak  ayı  sonuna kadar 

Banka'ya gönderirler. 

Bütçeye konulan sermaye payları şubat,  mayıs,   ağustos  ve kasım 

aylarında olmak üzere dört eşit taksitte Banka'ya ödenir.  

Sermaye  paylarını zamanında ödemeyen  idarelerin  borçları, 

yukarıda  yazılı  taksit devreleri içinde Banka eliyle  dağıtılan  paylarından 

kesilir. 

b. Banka Kârının Dağıtımı

Banka'nın  faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtımının nasıl    

yapılacağı    4759   sayılı    Kanun'un    19.maddesiyle belirlenmiştir. Buna 

göre Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre kârın yüzde 10'u adi 

ihtiyat akçesine, yüzde 5'i  olağanüstü  ihtiyat  akçesine,  yüzde 30'u köy 

sermayesi payı olarak  sermaye hesabına  ayrıldıktan  sonra  geri  kalan 

yüzde  55'i   köylerin kalkınmalarına  yardım  etmek  için köy tüzel kişiliği  
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adına  ve hesabına  geçirilir.  Her  yıl  bu  paralardan o  yıl  kaç  köyün 

faydalanacağı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır. 

Aşağıda Tablo 8'de kârın dağıtımı yer almaktadır. 

Tablo 8. Banka Kârının Dağıtımı 
(milyon TL.) 

1990 1991 1992
% 10  Adi ihtiyatlar 2,542  3,916 1,066
%  5  Olağanüstü ihtiy. 1,271 1,958 533
% 30  Köy sermaye payı 7,628 11,748 3,198
% 55  Köy kalkınma payı 12,714 19,578 5,863
%  5  Memur ikramiyesi 1,273 1,957 -
TOPLAM 25,428 39,157 10,660
Kaynak : İller Bankası 

Tablo 8'de görüldüğü gibi Banka'nın faaliyetleri sonucu elde ettiği 

kârın yüzde 55'i Banka dışı yerlere dağıtılmaktadır.  Oysa son üç yıl 

Banka'nın kâr marjının giderek düştüğü ve elde  edilen kârın,  özkaynakları 

enflasyon nedeniyle reel olarak koruyamadığı daha  önceki  bölümlerde 

açıklanmıştır. Bu nedenle Banka'nın  kâr dağıtım   biçiminin   değiştirilerek,   

kârın  tamamen   Banka'ya bırakılması  sağlanmalıdır.  Bu durumda 

Banka'nın mali  yapısının güçlendirilmesi  sağlanmış olacaktır.   Ayrıca   

kârın   Banka'ya bırakılması,  Banka'yı  faaliyetlerinde  motive edici  bir 

unsur olarak ta görülebilir. 

6. Organizasyon ve Yönetim

Banka'nın   bankacılık   faaliyetleri,    daire   başkanlığı seviyesinde   

yürütülmekte   olup  115  personel   bulunmaktadır.  Etibank,   Sümerbank 

gibi  kamusal  sermayeli   ve   bankacılık faaliyetleri  dışında yoğun 

faaliyetleri bulunan bankalarda  dahi yalnızca   bankacılık   birimlerinden 
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sorumlu  bir  genel  müdür yardımcısı   bulunmakta  iken  İller  Bankası'nda  

bu    uygulama görülmemektedir. 

Uluslararası  ve Türk bankacılığının bugün  geldiği  noktada kullanılan  

enstrümanlar  ve   bankacılık   tekniğinde  tam   bir uzmanlaşma vardır.  

Kaynak  temini,  kullandırımlar,   bankacılık hizmetleri, dış işlemler, sermaye 

piyasası işlemleri, gayri nakdi  kredi  ve taahhüt hizmetleri,   danışmanlık  

hizmetleri,  portföy yönetimi,    otomasyon,  organizasyon,  mali  kontrol, 

insangücü planlaması  ve  benzeri  konularda  her birim  başlı  başına  bir 

uzmanlık sahası haline gelmiştir. 

Bankacılık  sisteminin  sahip  olduğu bu görünüm  ile  İller Bankası'nın 

bankacılık hizmetleri için sahip olduğu  organizasyon yapısının  kıyaslanması  

durumunda İller Bankası'nın olumsuz  bir görünüm  sunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu olumsuz  durumun giderilmesi için  Banka'nın organizasyon  yapısını,  

bankacılık  hizmetlerini tam  olarak yapabilecek şekilde yeniden oluşturması 

gerekecektir. Bu amaçla asgari Banka'da; fon yönetimi ve hazine bölümü, 

menkul kıymetler işletmeciliği ve danışmanlığı bölümü,  dış işlemler  ve 

muhabir  ilişkileri bölümü,  kredi tahsis ve takip bölümü,   mali kontrol ve 

muhasebe bölümü, mali tahlil ve istihbarat bölümü gibi yeni dairelerin 

kurulması gerekecektir.

F- İLLER BANKASI'NIN FONKSİYONLARI

1. Teknik Yardım

İller  Bankası;  yerel  yönetimlerin  harita,   imar  planı, içmesuyu, 

kanalizasyon,  yapı, makine ve sondaj ve diğer kentsel yatırımların  
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projelerinin hazırlanmasından tamamlanmasına  kadar geçen bütün 

safhalardan sorumlu bir kuruluştur. 

Banka'nın teknik yardım hizmeti,  yapılacak tesislerin etüd-projelerinin 

hazırlanması, uygulama projelerinin yapılması, ihale dökümanlarının  

hazırlanması,   inşaat  süresince  kontrollük  ve müşavirlik hizmetlerinin 

yapılması gibi çalışmaları içermektedir. Banka bu işlerin bir kısmını bizzat 

kendisi yaparken, bir kısmını da ihale yoluyla yaptırmaktadır. 

Banka'nın   teknik   yardımı, genel  olarak  Banka   yatırı programında  

yer alan projelerle sınırlı  durumdadır.  Bunun  bir nedeni Banka'nın yoğun bir 

iş yükü altında olmasıdır. 

İller  Bankası'nın  bir özelliği yerel yönetimlere  sağlanan teknik yardım 

ile proje finansmanının birleştirilmiş   olmasıdır. Gelişmiş  ülke 

uygulamalarında teknik yardım ve proje  finansmanı birbirinden  kesin olarak 

ayrılmışken,  İller Bankası'nda bu  iki  hizmet birleştirilmiştir. 

Bu   durumun  yolaçtığı  en  önemli  sorun;  yerel   yönetim projelerinin 

yetersiz  incelemeler sonucunda yatırım  programına alınması  ile yerel 

yönetimlere kendi projeleri hakkında hiç  bir  yetki,  sorumluluk  ve  insiyatif 

tanınmamasıdır.  Banka ve yerel yönetimler  arasındaki  ilişki,  Banka lehine 

güçlü  bir  vesayet ilişkisi şeklinde tezahür etmektedir. 

Banka'nın  yerel  yönetimlere  sağladığı  teknik  yardım  ve yatırımların 

niteliği aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.   
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a. Harita Yatırımları

Bir beldenin haritası, söz konusu yerleşim yerinde yapılacak altyapı  

yatırımlarına imkan sağlaması bakımından çok  önemlidir.     Şehir ve 

kasabalara ait haritalar; imar planı,  enerji, içmesuyu,  kanalizasyon ve çeşitli 

yapı sektörlerinde yapılacak yatırımların altyapılarını oluşturmaktadır. 

Şehirleşme,  sosyal ve ekonomik gelişme bir yandan daha önce 

yapılmış   haritaların  yeniden  ele  alınmasını,   diğer  yandan  yerleşime  

yeni açılan ve belediye teşkilatı  kurulan  beldelerin ilk haritalarının 

yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yerel  yönetimlerin harita bütünleme,  yenileme ve arşivleme işlerini  

İller  Bankası  yapmakta  veya  yaptırmakta  ve   yerel yönetimlere teknik 

yardım sağlamaktadır. 

b. İmar Planı Yatırımları

İmar   planları;   belde   halkının   sosyal   ve   kültürel ihtiyaçlarını  

karşılamak amacıyla çalışma,  oturma,  dinlenme ve ulaşım  gibi  kentsel 

fonksiyonların  nerelerde  yer   alacağını belirler ve bunlar arasındaki ilişkiyi 

kurar. 

İller   Bankası,   kuruluşundan  bu  yana  kentleşme,   yeni 

belediyelerin  kurulması,    belediyelerin  üstyapı  ve   altyapı faaliyetlerinin    

yönlendirilmesi    için    imar    planlarının yapılmasında belediyelere destek 

olmaktadır.  

c. İçmesuyu Yatırımları

Banka'nın içmesuyu  sektöründeki görev alanı; nüfusu üç  bin ile  yüz 

bin  arasındaki  belediyelere  yönelik  iken  24.5.1983 tarihinde yürürlüğe 
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giren 2824 sayılı Yasa ile belediye teşkilatı bulunan  ve  nüfusu  üç binin 

altında  kalan  yerlerle,  belediye meclislerince  yetkilendirilmesi  koşulu  ile 

nüfusu  yüz  binin üzerindeki şehirler de görev alanı içine alınmıştır. 

İçmesuyu  sektöründeki  çalışmalar;  avan  proje,   uygulama projesi, 

inşaat,  arıtma tesisleri yapımı,  depo,  şebeke, isale hatları, su alma 

yapılarının yapılmasını kapsamaktadır. 

Çalışmalar suyun temini için gerekli jeolojik incelemeler ve 

araştırmalarla  başlamakta,  suyun  kalitesi  ile  su  kaynağının ölçülmesini 

içermektedir.  Etüdler sonuçlandırıldıktan sonra  iş projelendirilmekte  ve 

tesislerin uygulamasını  yürütmekte  olan inşaat tatbikat birimlerince ihaleler 

yapılmaktadır. 

d. Kanalizasyon Yatırımları

Bir  beldenin kanalizasyon projesi ve tesisi inşaatının  ele alınabilmesi 

için herşeyden önce o yerleşim alanında kanalizasyon şebekesi ile 

toplanabilecek atık suyun oluşması gerekmektedir. Bu kriter  yanında 

atıksulardan kaynaklanan  bulaşıcı  hastalıkların olması  ihtimali,   nüfus 

durumu,  su  kaynaklarının  kirlenmesi tehlikesi,  turizm potansiyeli,  harita ve 

imar planı durumu gibi faktörler de etkili olmaktadır. 

  Beldenin  ilk önce kanalizasyon avan projesi  hazırlanmakta,  sonra 

uygulama projesi yaptırılmaktadır. 

  Kanalizasyon  tesisleri,  kentin gelecek 35 yıllık  gelişimi gözönüne 

alınarak “ayrık sistem” şeklinde projelendirilmektedir. Yüksek  yatırım  

giderlerinden dolayı yağmursuyu  sistemi  sadece kentin    su    baskınına    

maruz    kalabilecek    bölgelerinde uygulanabilmektedir. 
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     1949  yılından  sonra belediyelerin kanalizasyon konusu  ele alınmış  ve 

özellikle proje çalışmalarına  başlanılmıştır.  Ancak kanalizasyon inşaatlarının 

yatırım programına alınıp çalışmaların fiilen başlatılması 1969 yılından 

sonradır. 

Kanalizasyon  şebekesiyle toplanan atıksuların  uygun  alıcı ortamlara 

verilmesi zorunluluğu sonucu arıtma veya deniz deşarjı sistemlerinin 

yapılması  gerekliliği  ortaya  çıkmıştır.    

e. Yapı İşleri Yatırımları

Bankanın   yapı   işleri   yatırımları   beş   alt   sektörü ilgilendirmekte 

olup  bunlar;  turizm,   gıda,  gübre,  içki  ve belediye hizmetleri sektörleridir. 

Turizm sektörü; otel,  motel, kamping, kaplıca, gazino, plaj ve benzeri 

tesisleri içermektedir. Bu tesisler öncelikle turizmin önem  kazandığı  beldeler 

ile geri kalmış küçük  beldelerde  ele alınmaktadır. 

Gıda  sektörü;  soğukhava deposu,  mezbaha,  fırın ve  ekmek 

fabrikası   gibi  tesislerin   yapımını   içermektedir.    

İçki  sektörü;  memba sularının sıhhi  kurallara  uygun  bir şekilde 

otomatik cihazlarla şişelenmesi tesislerini içermektedir. 

  Belediye  hizmetleri  sektörü; hal ve  açık  pazar,  dükkan, işhanı,  

hamam,  sinema, sıhhi banyo, belediye binası, otopark ve düğün salonu gibi 

tesislerinin yapımını amaçlamıştır. 
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Ortak    idarelerin   müracaatı   üzerine    ilgili    bölge müdürlüğünden ön 

etüd yapılması istenmektedir. Ön  etüdde tesisin belde  ihtiyacına  

uygunluğu,   verimliliği,  arsanın  mülkiyeti, altyapı  imar  durumu  ile beldenin 

iklim,  sosyal  ve  ekonomik durumlarını da ihtiva eden bilgiler yer almaktadır. 

Ön   etüd  raporlarının  değerlendirilmesi  sonucunda  tesis doğrudan  

belediyesince  yapılacak  ise  Banka  belediyeye   daha önceden  hazırlanan  

tip projeyi vermektedir.  Ortak  idare  özel proje  yapılmasını  istiyor ise veya 

gerek duyuluyorsa  proje  ve keşifler Banka'ca hazırlanmaktadır. 

Şayet  ortak idare tesisin Banka'ca programa alınıp  finanse edilmesini 

istiyorsa; tesis ya Banka'ca ihaleye çıkarılmakta veya bölge müdürlüklerince 

emaneten yaptırılmaktadır. 

f. Makine ve Sondaj Yatırımları

Banka,  ortak  idarelerin istemleri üzerine,  bu  idarelerin makine  ve 

sondaj işleriyle ilgili  ihale,  satınalma,  depolama, bakım  onarım  ve  dağıtım 

işlerini yapmakta veya  ihale  yoluyla yaptırmaktadır. 

Banka'nın  sondaj  işleri,   özellikle  su  temini  amacıyla içmesuyu 

dairesi  ile yakın bir  işbirliği  içerisinde  çalışmak durumundadır.           

2. Belediyeler Adına Yatırım Yapma
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İller  Bankası'nın  önemli bir fonksiyonu belediyeler  adına yatırım  

yapmaktır.   Banka,  programına  aldığı  tüm  projelerin ihalesini,   teknik 

kontrollüğünü   ve   finansmanını   kendisi yapmaktadır.   Tamamlanan 

projeler  “anahtar  teslimi”  şeklinde belediyesine  devredilmektedir.  Bu 

niteliğiyle Banka  büyük  bir bayındırlık  kuruluşudur denebilir.  Belediyelerin 

ise bu  süreci etkileyebilecek  bir  ağırlıkları  yoktur.  Bu nedenle  Banka  bu 

işlerin  yürütülmesinden  tam  yetkili  bir  kuruluş  olmaktadır. Banka'nın   

yatırımları   yukarıda  teknik   yardımda   anlatılan konularda  olmaktadır.  

Yatırımların  Banka  kanalıyla  yapılması sonucu çok sayıda teknik personel 

istihdam  edilmektedir.  Ayrıca 18  bölge  müdürlüğü  ve  4 başmühendislikle  

taşrada  güçlü  bir örgütlenmesi   bulunmaktadır.   Banka  yatırımlarının   

finansman kaynakları,   yatırımların  sektörel  dağılımı  ve   karşılaşılan 

sorunlar  aşağıda  izleyen  bölümlerde  daha  geniş  bir  şekilde incelenmiştir. 

a. Yatırımların Finansman Kaynakları

İller  Bankası'nın  belediyeler  adına üstlendiği  ve  Banka yatırım  

programına aldığı  projelerin finansmanı şu kaynaklardan sağlanmaktadır : 

1) Banka özkaynaklarından sağlanan krediler.

2) Belediyeler  Fonu'ndan tahsisler.

3) Genel  Bütçe'ye  konulan  ve  Banka'ya aktarılan  merkezi

hükümet transferleri.

4) Belediye katılım payları.

(1) Yatırımların Banka Kaynaklarından Finansmanı

Banka   özkaynaklarından   sağlanan   finansman,   Banka'nın 

iştiraklerden   kârları,  malzeme   satışlarından   elde   edilen komisyonlar, 

sermaye tahsilatı, yerel yönetimlere açılan kredi ve faizlerin   tahsilatı   ve 
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aracılık  komisyonu  ile   bankacılık hizmetleri sonucu elde edilen gelirlerden 

oluşmaktadır. 

Banka'nın özkaynaklarından sağlamış olduğu finansmanın  usul ve 

esasları  İller Bankası Kanunu Uygulama  Yönetmeliği'nde  yer almaktadır.  

Buna göre Banka, yatırım programında olan işler için kısa, orta ve uzun 

vadeli kredi açabilmektedir.   

(a) Orta ve uzun vadeli krediler

Banka   yatırım   programına  alınan  projelerin   yıl   içi ödenekleri 

öncelikle  Banka  kaynaklarından  yerel   yönetimlere sağlanan krediden 

karşılanır. Bunun dışında kalan yatırım ödeneği Belediyeler   Fonu'ndan 

veya  temin  edildiği  takdirde   diğer fonlardan hibe suretiyle karşılanır. 

Yerel  yönetimlere sağlanacak orta ve uzun vadeli kredilerin üst limiti; 

bu idarelerin kanuni paylarının yüzde 10'u kadardır. 

Orta ve uzun vadeli kredilerin vadesi ise; ortak  idarelerin kanuni 

paylarının yıllık tutarına göre farklılık göstermektedir. Buna göre; kanuni 

paylarının yıllık tutarı  200 milyon  TL.  olan idarelere 20 yıl,  200-400 milyon 

TL.  olan idarelere 15 yıl, 400 milyon  1  milyar TL.  olan idarelere 10 yıl,  1 

milyar  liradan yukarı  olan  idarelere  5  yıl  vadeli  ve  faizi  ile  birlikte 

karşılayacakları  miktarı geçmemek üzere kredi verilebilmektedir. Ancak  gelir  

getiren yapı tesisleri  yatırımları  için  açılacak kredilerin vadesi 10 yıldan 

fazla olamaz. 

Orta  ve uzun vadeli kredilere uygulanan faiz  oranı  yıllık yüzde 40'tır. 
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Yerel yönetimlerin yıllık kanuni payının hesabında, kredinin açıldığı   

yıldan  bir  önceki yılda  tahakkuk  eden  kesinleşmiş paylar  esas  alınır.   Bu 

pay  dilimleri  ile  pay  yüzdelerini gerektiğinde  yılda  bir  defa  olmak  üzere 

değiştirmeye  Banka Yönetim Kurulu yetkilidir. 

          Tablo 9. Banka Kaynaklarından Açılan  
Orta ve Uzun Vadeli Krediler 

(milyon TL.) 
Yıllar Açılan Krediler 
1987 47.140
1988 43.628
1989 57.558
1990 52.409
1991 151.050
1992 261.388

Kaynak : İller Bankası

Tablo  9'da  Banka kaynaklarından yerel  yönetimlere  açılan orta  ve 

uzun  vadeli  kredilerin  seyri  görülmektedir.   Yerel yönetimlere  açılan bu 

krediler,  Banka yatırım  programında  yer alan yerel yönetimlerin projelerine 

harcanmaktadır. 

(b) Kısa vadeli krediler

Banka,   bazı   hallerde   yatırım  programına   aldığı   ve belediyeler 

adına  yürüttüğü  işlerin  finansmanı  için   Banka kaynaklarından kısa vadeli 

kredi verebilmektedir.        

Banka  yatırım  programında yer alan projelere  kısa  vadeli kredi 

verme şartları şöyledir  :  Banka yatırım  programında  yer alan    işlerin    

belediye   katılım    paylarının    belediyece karşılanamaması   durumunda 

katılım   paylarının   karşılanması amacıyla, kısa vadeli kredi açılabilir. 
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Banka   yatırım   programında  yer  alan  işlerin  yıl   içi yatırımlarının 

ortak idarelerce arttırılmasının istenmesi halinde ilave  ödenek  artışının 

karşılanması amacıyla kısa vadeli  kredi açılabilir. 

Ortak  idarelere Banka'ca tahsis  edilecek  araç,  gereç  ve malzeme 

bedelleri    kısa    vadeli    kredilerle     finanse edilebilmektedir. 

Kısa  vadeli  kredilerin limit ve vadesi ise;  Banka  eliyle dağıtılan  

kanuni paylardan ortak idarelerin Banka'ya ve diğer ve kuruluşlara  olan 

borçları dikkate alındıktan sonra  kalan  kısım ölçüsünde olmak üzere  ve 

azami kredinin açıldığı yıl ile izleyen yıl içinde dağıtılan paylarından 

karşılanacak şekilde kısa vadeli kredi açılabilmektedir. 

Kısa vadeli kredilere uygulanan faiz oranı yüzde 40'tır. 

            Tablo 10. Banka Kaynaklarından Açılan        
Kısa Vadeli Krediler

(milyon TL.)          
Yıllar Açılan Krediler 
1987 31.725
1988 49.748
1989 47.843
1990 56.005
1991 57.019
1992 139.473

            Kaynak : İller Bankası 

Tablo 10'da Banka kaynaklarından yerel yönetimlere açılan ve Banka 

yatırım  programında  yer alan işlere açılan  kısa  vadeli kredilerin   seyri 

görülmektedir.   Banka  bu  kredileri   yerel yönetimlere  açmakta  ve yerel 
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yönetimler  borçlandırılmaktadır. Ancak  kredi  Banka  tarafından  

kullanılmakta  ve  ilgili  yerel yönetimin projesine  harcanmaktadır. 

(2) Yatırımların Belediyeler Fonu'ndan finansmanı

  Belediyeler   Fonu;  2380  sayılı  Kanun   ve  bu   Kanun'da değişiklik  

yapan 3239 sayılı Kanun'un 130.maddesine göre,  genel bütçe  vergi 

gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 3'üne  tekabül eden  bölümünün  İller  

Bankası'nda  bir  hesapta   toplanmasıyla oluşturulmuştur.  Ayrıca,  3074 

sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu'nda  değişiklik  yapan 3571 sayılı  

Kanun'un  14.maddesine göre  Akaryakıt  Tüketim  Vergisi  hasılatının  yüzde   

1,2'sinin Belediyeler  Fonu'na aktarılması kararlaştırılmıştır.  Bu Fon'dan 

nüfusuna  bakılmaksızın  bütün  belediyelerin  haritaları,   imar planları, alt ve 

üstyapı projeleri için tahsiste bulunulur.  

  Belediyeler   Fonu'na   genel  bütçe   vergi   gelirlerinden aktarılan  

pay  için uygulanacak oran bütçe  kanunlarına  konulan hükümlerle  yüzde 

2,3 olarak uygulanmaktadır.  Diğer yandan  geneL bütçe  kanunları ile bu 

Fon'dan yüzde 35 oranında Hazineye, yüzde 10  oranında  Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı  Teşvik  Fonu'na kesinti yapılmaktadır. 

Belediyeler   Fonu'ndan  yapılan  kesintiler  çıktıktan   ve Akaryakıt  

Tüketim  Vergisinden  gelen  paylar  ilave  edildikten sonra,  Fon'da  toplanan  

para belediyelerin Banka  programındaki yatırımları için kullanılmaktadır. 

Belediyeler Fonu'ndan yapılan tahsisler harita,  imar  planı işleri  için 

bağış şeklinde,  diğer işler için 5-25 yıl  vadeli, düşük   faizli   borçlanma 

şeklinde   iken,    Belediyeler  Fonu Yönetmeliği'nin  Fon'un geri  dönüşü  ile 

ilgili   11.maddesinin Danıştay 8.Dairesi'nin 31.10.1989 gün ve 1988/1207 
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Esas, 1989/817 sayılı Kararı ile iptal edilmesi sonucu hibe şekline 

dönüşmüştür.  

(3) Merkezi hükümet transferleri

Banka  programındaki işlerin yıl içi yatırım  ödeneklerinin, Banka'nın  

toplam kaynaklarından fazla olması  durumunda  aradaki fark  kadar olan 

miktar DPT'ce veya genel bütçeye ödenek  konması yoluyla kapatılmaktadır. 

(4) Yerel yönetim katılım payları

Yerel  yönetimlerin,  Banka yatırım programındaki  işlerinin bir  an 

önce  bitirilmesi  amacıyla  ve  belediye  kaynaklarının yatırımlara  

yönlendirilmesinde  bir araç olarak  Banka,  DPT  ve belediyelerce 

belirlenen   belediye   özkaynak   katkılarının, yatırımların finansmanında 

kullanılmasıdır. 

Banka     yatırımlarını    finansman    kaynaklarına    göre 

incelediğimizde,  yatırımların  en  önemli  finansman  kaynağının Belediyeler 

Fonu olduğu görülmektedir.  Belediyer Fonu, bilindiği gibi  2380  sayılı Kanun 

gereği genel bütçe  vergi  gelirlerinden aktarılan  yüzde  2,3'lük  pay  ile 

Akaryakıt  Tüketim   Vergisi Kanunu'na  göre  sağlanan  yüzde  1,2'lik 

paydan   oluşmaktadır. Fon'dan   gerekli  kesintiler  yapıldıktan  sonra  kalan 

miktar belediye     yatırımlarının    finansmanında    kullanılmaktadır. 

Yatırımların  diğer  finansman  kaynaklarını  ise   belediyelerin yaptıkları    

katkılar    ile    Banka'nın    kendi    kaynakları oluşturmaktadır. 

    54



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Tablo 11. İller Bankası Yatırımlarının Finansman Kaynakları 

Yıllar 

Belediye 

Katkısı $ 

Belediyeler 

Fonu % 

Banka 

Kaynakları % Toplam 

1987 49.693 17,5 195.740 69,0 38.266 13,5 283.699 

1988 58.457 16,4 239.874 67,2 58,717 16,4 357.048 

1989 58.058 11,8 413.136 83,6 22.980 4,6 494.168 

1990 56.005 6,5 648.420 76,5 143.466 17,0 847.891 

1991 57.020 4,4 1.187.439 90,0 173.755 5,6 1.318.214 

1992 139.472 5,9 1.786.041 74,4 474.310 19,7 2.399.823 

Kaynak : İller Bankası  

Belediyeler Fonu kaynağının toplam yatırımlar, içindeki payı 1987 

yılında  yüzde 69'dan 1989 yılında  yüzde  83,6'ya  1991'de yüzde  90'a 

yükselmiştir.   Ancak,   1992'de  ise  yüzde  74,4'e düşmüştür. 

Belediyelerin,   kendileri   için  Banka  eliyle   yürütülen yatırımlara  

sağladığı  kaynaklarda ise bir azalma söz konusudur. Belediyeler,  1987'de 

Banka yatırımlarının yüzde 17,5'ini finanse ederken bu oran 1992'de yüzde 

5,9'a düşmüştür. 

Banka'nın  kendi eliyle yürüttüğü yatırımların  finansmanına yaptığı  

katkı  ise  1989 yılında yüzde 4.6'ya  kadar  düşmüştür. Ancak  bu  oran 1992 

yılında yüzde 19,7'ye  yükselmiştir.  Normal olarak Banka'nın kendi yürüttüğü 

yatırımların yüzde 10  ile yüzde 20'lik  bir  kısmını finanse ettiği  

görülmekteyse  de  Banka'nın sağladığı katkının istikrarlı olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

İller  Bankası  yürüttüğü yatırımlar yönünden  büyük  ölçüde 

Belediyeler Fonu'na dolayısıyla genel bütçe kaynaklarına  bağımlı 

durumdadır.  Genel  bütçe  kaynaklarından yapılacak en küçük  bir kesinti 

    55



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

dahi  Banka'yı doğrudan  etkileyecektir.  Bu  ise  Banka yatırımlarının  

finansman  kaynaklarında bir esneklik  olmadığını göstermektedir.  

Tablo  11'in gösterdiği önemli bir diğer  sonuç;  Banka'nın, yatırımların  

finansmanında kaynak yaratmada yetersiz kaldığıdır. İller  Bankası'nın belki 

de en önemli misyonu,  belediyeler  için genel bütçe kaynakları dışında 

alternatif finans kaynakları bulan ve  yeni kaynaklar yaratan bir kurum olması 

gerekirken, günümüzde Banka'nın   böyle  bir  işlevi  yüklendiğini  söylemek 

çok   zor olacaktır. 

b. Yatırımların Sektörel Gelişimi

İller Bankası,  belediyelerin harita,  imar planı, içmesuyu, kanalizasyon 

ve yapı sektörü içinde yer alan sosyal ve  ekonomik pek   çok  tesisin 

yapılmasında  büyük  yatırımcı  kuruluşlardan birisidir. Banka yatırımlarının 

son yıllardaki gelişimine bakacak olursak bu durum daha iyi anlaşılacaktır. 

Tablo 12. İller Bankası Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
(milyar TL.) 

Sektörler 1988 1989 1990 1991 1992 1993(2) 
Harita 5.2 7.5 15.7 39.6 59.4 100.0
İmar Planı 1.3 1.7 5.4 5.4 12.8 15.0
Yapı İşleri 52.2 53.4 101.6 107.4 186.7 453.8
İçmesuyu 185.0 278.5 458.2 713.5 1.221.0 1.783.3 
Kanalizasyon 113.1 152.8 266.8 452.1 919.7 1.436.3 
TOPLAM (1) 356.8 491.9 847.7 1.318.0 2.399.6 3.788.4 
Kaynak : İller Bankası 
(1) Belediye katılım payı dahildir.
(2) Program.

Banka'nın  toplam yatırımları 1988'de  356.8  milyon  TL.den 1993'te 

3.788.4    milyon  TL.ye   yükselmiştir.   Ancak  reel fiyatlarla 
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düşündüğümüzde toplam yatırımlarda önemli  bir  artış olmadığı, istikrarlı bir 

seyir izlediği anlaşılmaktadır. 

Banka  yatırımlarının  sektörel yüzde dağılımına  bakılırsa, 

yatırımlarda en büyük paya içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin sahip 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 13. İller Bankası Yatırımlarının Yüzde Dağılımı         
Sektörler 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Harita 1.5 1.5 1.9 3.0 2.5 2.6
İmar Planı 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5 0.4
Yapı İşleri 14.7 10.8 12.0 8.2 7.8 12.0
İçmesuyu 51.8 56.4 54.0 54.1 50.9 47.1
Kanalizasyon 33.7 30.9 31.5 34.3 38.3 37.9 
TOPLAM  100 100 100 100 100 100 

1988  yılında  toplam yatırımların  yüzde  51,8'i  içmesuyu, yüzde 

31.7'si  kanalizasyon  sektörlerine  tahsis   edilmiştir.  1993'te  ise bu 

oranlarda biraz değişme olmakla birlikte içmesuyu ve  kanalizasyon 

sektörlerinin  yatırımlardaki  ağırlığı   devam etmekte   ve   toplam  yatırımlar  

içindeki  ağırlığı  yüzde   85 olmaktadır. 

Yatırımların  özellikle içmesuyu ve kanalizasyon  sektöründe 

yoğunlaşması,   Banka'yı   adeta  bir  su-kanal  idaresi   haline getirmiştir 

denebilir.  Bunun bir nedeni içmesuyu ve kanalizasyon yatırımlarının   pahalı  

ve  uzun  süren  yatırımlar  olması   ve belediyelerin  özellikle bu tür 

yatırımlarını Banka yoluyla çözme eğilimlerinin  olmasıdır.   Çünkü 

belediyeler,  pahalı  olan  bu yatırımlara  kaynak tahsis etmek yerine çok 

büyük bir kısmı hibe,  çok  az  bir  kısmı  da yüzde 40 faizli  5-25  yıl  vadeli 

Banka  kaynaklarını tercih etmektedirler. 
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Banka   kaynaklarının  düşük  maliyetli  olması  belediyeler arasında   

büyük  bir  rekabet   yaratmaktadır.   Banka   yatırım programına  giren 

belediyeler kendilerini “şanslı”  sayarlarken,  programa   giremeyen 

belediyeler  ise  daha   sonraki   yılları  beklemektedirler.   Belediyeler 

arasındaki  bu  rekabet,  kaynak  tahsis etkinliğini bozabilecek riskleri de 

taşımaktadır. 

c. Yatırımlarda Karşılaşılan Sorunlar

(1) Projelerin  hazırlanması ve  izlenmesinde  karşılaşılan sorunlar

İller   Bankası,   finansmanını   sağladığı   tüm   belediye projelerinin 

yapımı  işini kendisi  üstlenmektedir.  Bu  nedenle projelerin  hazırlanması,  

keşiflerinin yapılması,  metrajlarının çıkarılması ve programa alınması Banka 

tarafından yapılmaktadır. 

Herhangi  bir  tesisin  programa  alınmasından  önce   Banka 

tarafından  içmesuyu  ve kanalizasyon işlerinde önce o işin  avan projesi 

yapılmaktadır. Avan proje;   yapılacak işin kısa tanıtımı ve projeye ait bilgileri 

içeren bir özet rapordur. Avan proje ile Banka   yatırım  programına  alınan  

işlerin  uygulama    projesi genellikle  işin ihale edilmesinden sonra işin 

yapımını  üstlenen firma  tarafından  hazırlanmaktadır.  Dolayısıyla  avan 

projenin öngördüğü  proje  tutarı  ile uygulama projesi  sonucunda  ortaya 

çıkan   proje   tutarı   arasında   büyük   farklılıklar   ortaya çıkmaktadır.   

1991   yılı   Banka  Yönetim  Kurulu kararlarının incelenmesiyle  içmesuyu 

yatırımlarında  44  adet,  kanalizasyon yatırımlarında  7  adet  ve yapı 

sektöründe 8  adet  olmak  üzere toplam 59 adet projenin  yatırım keşiflerinin,  

ek  sözleşmelerle keşfinin  yüzde   30'u dışına çıkarıldığı  saptanmıştır.   

Ayrıca devam eden işler tarandığında,  Mart 1992'de içmesuyu  sektöründe 

toplam  89 projenin,  kanalizasyon sektöründe 33  projenin,  yapı sektöründe 

7  proje  olmak üzere   toplam 129 projede  yüzde  30 keşif  dışına  çıkıldığı  
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ve bunlardan  içmesuyu  sektöründe  36, kanalizasyon  sektöründe 18,  yapı 

sektöründe 2 adet olmak  üzere toplam  56 adet projenin keşfinin ek 

sözleşmelerle yüzde 100  ile yüzde  1000 oranında arttırıldığı görülmüştür 

(Yüksek  Denetleme Kurulu, 1991:76). 

Başbakanlık  Yüksek  Denetleme Kurulu'nca hazırlanan  “İller Bankası 

1991 Yılı Raporu” nda yer alan bu bilgiler ışığında Banka programına alınan 

işlerin yeterli etüd ve projesinin yapılmadığı, bu   nedenle   programa  alınan  

işlerin  uygulama   projelerinin yapılmasından sonra keşiflerde anormal 

ölçülerde artışlar  olduğu görülmektedir.  Bu  durum;   projeler  için 

öngörülen  finansman planlarını  ve Banka'nın  gelecek  yıllara  ilişkin  uzun 

vadeli finansman tahminlerini oldukça güçleştirmektedir. 

Diğer  yandan programa alınan işlerin uygulama  projelerinin 

hazırlanması sırasında veya daha sonraki dönemlerde belediyelerin  proje 

sahasını  genişletme  talepleri  söz  konusu  olmaktadır.  Belediyelerin 

talepleri  doğrultusunda  yeni  kurulan   yerleşim  alanlarının  veya  daha 

önce projelendirilmeyen  kısımların proje kapsamına  alınması,  proje 

maliyetlerinde önemli ölçülerde artış meydana getirmektedir. 

Yatırımlarda   projelendirme  safhasında  meydana  gelen  bu 

sorunlardan sonra karşılaşılabilecek diğer önemli sorun, programa alınan 

işlerin izlenmesidir. Banka'nın yüklenmiş olduğu  muhtelif sektörlerde   çok   
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sayıda  proje  vardır.   Sadece  içmesuyu   ve kanalizasyon  sektöründe 

1000'e yakın projenin olduğu düşünülürse Banka'nın proje  izlemesi 

bakımından da büyük  bir  yük  altında olduğu  ve  bu  kadar çok sayıda 

projenin  izlenmesinin  çok  zor olduğu söylenebilir. 

Projelerin yapılması ve izlenmesinde etkinliği arttırabilmek için,   

programa   alınan  işlerde  belediyelere  de   sorumluluk verilmelidir.  Çünkü 

Banka'ca yürütülen projelerde belediyelerin hiç  bir  sorumluluğu 

bulunmamaktadır.  Tesisler  adeta  “anahtar teslimi”   belediyelere 

devredilmektedir.   Oysa   belediyelerin projelerin  finansmanına  katkısı 

olduğu düşünülürse  bu  durumda kendi adlarına yapılan işleri 

denetleyebilmeleri, izleyebilmeleri ve  sorumluluk  yüklenmeleri  doğal  

karşılanmalıdır.  Bu  durum; belediyelerin   sorumluluk    duygusunu 

geliştirecek,    yerel yönetimlerin   güçlendirilmesi  çabasını  olumlu 

etkileyecektir.  Aynı   zamanda   yatırımların  daha   çabuk   tamamlanmasını   

da kolaylaştıracaktır. 

(2) Projelerin finansmanında karşılaşılan sorunlar

İller  Bankası sorumluluğunda yürütülen projelerin finansman 

kaynaklarını  daha  önce ifade edildiği  gibi  Belediyeler  Fonu, belediye katkı 

payları ve Banka  kaynakları  oluşturmaktadır.  Bu kaynaklar   içinde en 

büyük pay yüzde 80-90 oranında olmak  üzere Belediyeler   Fonu'na  aittir. 

Banka'nın  kendi  kaynaklarından sağladığı  finansmanın  payı ise yüzde  5-

20  seviyesindedir.  Bu itibarla  Banka,  yatırımların finansmanı  yönünden 

büyük  ölçüde merkezi  hükümet  kaynaklarına  bağımlı  durumdadır.  

Dolayısıyla merkezi  hükümetin,   kaynakları  kısıtlayıcı  her  tutumu  Banka 

yatırımlarını doğrudan etkilemektedir. 
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Banka'nın günümüzde  alternatif kaynak  yaratma  çabalarının 

özellikle para ve sermaye piyasalarından fon sağlama çabasının ve 

uluslararası kuruluşlardan kredi temin etme yeteneğinin  olmadığı 

düşünülürse,   yatırımların    finansmanında   merkezi    hükümet 

kaynaklarının ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Merkezi  hükümet   fonlarının hibe şeklinde olması  fonların 

kullanımında   “paranın  değeri”  olgusunun   çoğunlukla   gözden 

kaçırılmasına yol açmaktadır. Merkezi hükümet fonlarının kullanım 

maliyetinin  “sıfır”  olması,   fon  kullanımında  kaynak  tahsis etkinliğini ve 

verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Banka  yatırım  kaynaklarının büyük ölçüde hibe  niteliğinde olması,   

belediyelerin   projelerin  Banka  yatırım   programına alınması  taleplerini 

arttırmaktadır.   Dolayısıyla   projelerin programa   alınması  sırasında  

belediyeler  arasında  büyük  bir rekabet  oluşmaktadır.   

Her  yıl  Banka  programına  çok  sayıda  proje   alınırken, finansman   

kaynaklarının  aynı  derecede  artmaması   projelerin zamanında  

tamamlanmasını  engellemektedir.  Enflasyon  nedeniyle proje  maliyetleri 

her yıl artarken her bir projeye tahsis edilen  kaynak miktarının giderek 

azalması, Banka yatırımlarının çok uzun yıllarda  bile tamamlanmasına 

imkan bırakmamaktadır.  Böylece  en pahalı yatırımın tamamlanmayan 

yatırım olduğu olgusu bir kez daha geçerlilik kazanmaktadır. 
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Aşağıda  Tablo  14'te Banka'nın yatırım yükü  ve  projelerin nakdi 

gerçekleşmesi yer almaktadır. 

Tablo 14. 1993 Yılında İller Bankası Yatırımlarının Genel Durumu 
(milyar TL.) 

Proje Tutarı 1992 Sonu Harcama 1992 Yatırımı (1) 
Sektörü Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

Nakdi 
Gerçek. 
(%) (2) 

Gıda - 236 - 13 - 46 59.6 
İçki - 31 - - - 4 0.0
Turizm - 316 - 44 - 40 14.2 
İçmesuyu 18 11.260 18 3.828 - 1.700 34.0 
Kanalizas. 99 15.110 44 6.277 55 1.372 41.5 
Beled.Hiz. 68 1.653 47 708 21 230 42.9 
Harita - 250 - 35 - 100 14.0 
İmar Planı - 40 - 13 - 15 33.0
TOPLAM 185 28.896 109 10.918 76 3.507 37.8 

Kaynak : DPT, 1993 Yılı Yatırım Programı. 
(1) Belediye katkısı ve dış para toplama dahil değildir.
(2) 1992 sonu harcamasının, proje tutarına bölünmesiyle bulunmuştur.

Tablo  14'ün   incelenmesiyle   ortaya  çıkan  sonuç  şudur: Banka'nın

yatırım projelerinin toplam maliyeti 28,8 trilyon  TL, bu   projelere  yapılan  

harcamaları  ise  10,9  trilyon  TL.dir. Projeler  için  yapılan toplam 

harcamanın toplam  proje  tutarına bölünmesiyle   bulunan   nakdi 

gerçekleşme  oranı   yüzde   37,8 düzeyindedir.    Turizm,   harita   ve 

içmeyusu   sektörlerinde gerçekleşme  oranı  daha düşük seviyededir.  Her 

yıl  daha  fazla sayıda   projenin  programa  alındığı  düşünülecek  olursa 

nakdi gerçekleşme   oranının   ilerki   yıllarda   daha   da   düşeceği 

söylenebilir. 
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3. Yerel Yönetim Paylarının Dağıtımında Aracılık

İller  Bankası'nın  önemli bir diğer fonksiyonu  da  merkezi hükümetin 

belediyelere  aktardığı   kaynakların    dağıtımında “veznedarlık” görevidir. 

İller  Bankası  belediyelerin bir  veznedarıdır.  Bu  görevi  dolayısıyla  

Banka iki önemli imkana sahip  olmaktadır.   Birinci olarak  belediyelerin  mali 

durumu hakkında geniş kapsamlı  bilgi sahibi olmaktadır.  İkinci olarak 

belediyelere açtığı kredilerde veya  kefalet,  aracılık  işlemlerinde bu gelirleri 

bir  teminat olarak görmekte ve gerektiğinde el koyabilmektedir. 

  Genel  bütçe  vergi  gelirlerinden belediyelere ve  il  özel idarelerine 

pay verilmesi amacıyla 2.2.1981 tarih ve 2380  sayılı Kanun  kabul  edilmiştir.  

Bu payların hesaplanmasında  4.12.1985 tarihli  3239  sayılı  Kanun'un  130. 

maddesi  ile   değişiklik yapılmıştır.  Buna  göre  genel  bütçe vergi  gelirleri 

tahsilat toplamı üzerinden belediyelere yüzde 9,25,  il  özel  idarelerine yüzde 

1,70  pay  verilmektedir.  Ancak bütçe  kanunlarına  konan hükümler   ile  bu 

oran yerine 2380 sayılı  Kanun'un 3239  sayılı Kanun'un   131.   maddesi   ile 

değişik   geçici   3.   maddesi uygulanmaktadır.  Buna göre 25.12.1992 tarih 

ve 3859 sayılı  1993 Mali  Yılı  Bütçe Kanunu'nun 59/d fıkrasında ayrılacak 

paya  esas alınan hüküm 3239 sayılı Kanun'un 131.  maddesindeki 

oranlardır. Bu oranlar; belediyeler için yüzde 8,55 ve il özel idareleri için 

yüzde 1,20 olarak uygulanmaktadır. 

  Bu   paylar   gelir  saymanları  tarafından   aylık   olarak hesaplanıp  

tahsil  edilen ayı  izleyen ay sonuna kadar  İçişleri Bakanlığı  emrinde  ayrı 

ayrı hesaplara kaydolunmak  üzere  İller Bankası'na yatırılmaktadır. 
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İller Bankası'nda her ay sonuna kadar  toplanan  belediyeler payının,  

genel  bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının  yüzde 6'sı  Banka  tarafından  

1993  Mali Yılı  Bütçe  Kanunu'nun  59/e fıkrası gereğince belediyelere son 

genel nüfus  sayımı sonuçları, kalkınmışlık  dereceleri,  mali kaynakları ve 

turistik  durumları dikkate alınarak dağıtılmaktadır. 

Aşağıda Tablo 15'te belediye ve özel idarelere İller Bankası kanalıyla 

dağıtılan payların tutarları yer almaktadır. 

       Tablo 15. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden  
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine  
Dağıtılan Paylar 

       (milyon TL) 

Yıllar 
Belediyelere 

Dağıtılan 
Özel İdarelere 

Dağıtılan 
1987 511.529 85.258
1988 834.672 138.525
1989 1.349.811 246.548
1990 2.479.787 435.304
1991 4.828.978 809.348
1992 8.174.574 1.362.403
 Kaynak: İller Bankası. 

4. Kredi Sağlama ve Aracılık

İller  Bankası  belediyelere  kredi sağlamakla  görevli  bir kurumdur. 

4759  sayılı  Banka  Kanunu'nun  7.  maddesinde  yerel yönetimlere  yerel 

kamu hizmetleriyle ilgili işleri  için  kredi vermek Banka'nın görevleri arasında 

sayılmaktadır. 
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İller  Bankası'nın kredi sağlama  fonksiyonunu,  belediyeler eliyle 

yürütülen ama Banka tarafından kredilendirilen  yatırımlar olarak görmek 

daha doğrudur.  Banka eliyle yürütülen  yatırımlara kredi  sağlanmakta ise de 

bu  kredinin kullanımı tamamen Banka'ya aittir.  Bu  hususta  belediyelerin 

herhangi bir  tasarrufu  söz konusu değildir.  Burada anlatmak istediğimiz 

husus ise Banka'nın doğrudan  belediyelere sağladığı kredilerdir.  Bu 

durumda  Banka belediyelere   kredi  vermekte  ama  kredinin  kullanımı  

tamamen belediyelerin yetkisinde olmaktadır. 

İller  Bankası, yerel  yönetimlerin  Banka  programında  yer almayan 

ve  kendileri tarafından yürütülen projelere  iki  türlü kredi   sağlamaktadır.   

Bunlar; Banka  kaynaklarından   sağlanan krediler ile banka dışı kurumlardan 

sağlanan kredilerdir. 

a. Banka Kaynaklarından Sağlanan Krediler

(1) Orta ve uzun vadeli krediler

İller   Bankası'nın  belediyelere  sağladığı   uzun   vadeli krediler   İller  

Bankası  Kanunu  Uygulama  Yönetmeliği'nin  12. maddesinde  yer  alan 

şartlar  içerisinde  kullandırılmakta  olup Banka  yatırım  programında yer 

alan projelere sağlanan  krediler ile aynı şartlara tabidir.  

   Orta  ve  uzun vadeli kredilerin limiti;  ortak  idarelerin yıllık kanuni 

paylarının yüzde 10'u kadar   olup,  yıllık  payın hesabında kredinin açıldığı 

yıldan bir önceki yılda tahakkuk eden kesinleşmiş paylar esas alınır. 

   Orta ve uzun vadeli kredilerin vadesi ise; ortak idarelerin yıllık  kanuni 

paylarına  göre  değişmektedir.  Şöyleki;  yıllık kanuni  paylarının  tutarı 200 
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milyon TL olan idarelere  20  yıl,     200  milyon 400 milyon TL.  olan idarelere 

15 yıl,  400 milyon  1 milyar  TL.  olan idarelere 10 yıl,  1 milyar TL.den yukarı  

olan idarelere  5  yıl  faizi ile  birlikte  karşılayacakları  miktarı geçmemek 

üzere kredi sağlanmaktadır. 

Uzun vadeli kredilere uygulanan faiz oranı yüzde 40'tır.  

   Banka     belediyelere    cari   harcamaları   için    kredi 
sağlamamaktadır. 

(2) Kısa vadeli krediler

Banka yerel yönetimlere kısa vadeli kredi verebilir.  Burada söz 

konusu kısa vadeli krediler,  yerel  yönetimlerin  kendileri tarafından yürütülen 

projelere sağlanmaktadır. 

Kısa vadeli kredilerin limiti, ilgili belediyenin  borçlanma kapasitesine 

bağlıdır. 

Kısa vadeli kredilerin vadesi ise; açıldığı  yıl ile izleyen yıl    içinde 

belediyelerin   dağıtılan   kanuni    paylarından karşılanacak şekildedir.  

Kısa vadeli kredilerin faiz oranı yüzde 40'tır. 

Son yıllarda Banka kredi faizlerinin piyasa faiz  hadlerinin altında  

olması sebebiyle belediyelerin kredi taleplerinde  büyük artış olmuştur.  

Banka ise kendi yatırım finansmanını engellediği ve  Banka'yı nakit 

sıkıntısına soktuğu gerekçesiyle  belediyelere kendi kaynaklarından herhangi 

bir şekilde kredi açmamaktadır. 
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b. Banka Dışı Kuruluşlardan Sağlanan Krediler

Banka  kendi  kaynaklarından  karşılamadığı  bu  tür   kredi taleplerini 

diğer  bankalardan  veya  kuruluşlardan   sağladığı kredilerle  karşılama  

yoluna gitmektedir.  İller  Bankası  diğer bankalardan  kendi  adına  aldığı 

krediyi  küçük  bir  komisyonla ilgili belediyeye aktarmaktadır.  Ancak bu 

kredilerin faiz  oranı belediyeler  açısından  piyasa  faiz  oranlarının  bir  kaç 

puan üstünde    olmaktadır.    İller   Bankası   ayrıca   diğer   kamu 

kuruluşlarından sağladığı fonları  belediyelere aktarmaktadır. Bu 

kuruluşlardan   sağlanan   fonlar,  Banka'nın   kredi    şartları çerçevesinde 

belediyelere kullandırılmaktadır. 

Banka dışı kuruluşlardan sağlanan orta ve  uzun  vadeli krediler 

İller  Bankası  yerel  yönetimlere  Hazine  ve  Dış  Ticaret Müsteşarlığı,  

Toplu  Konut İdaresi,  Kamu ortaklığı İdaresi gibi kuruluşlarca  yurt içinden 

veya Avrupa İskan Fonu gibi yurt  dışı kuruluşlardan   sağlanacak  kredilere, 

bu  kuruluşlarla   Banka arasında   yapılan  devir  anlaşmaları  veya  protokal 

hükümleri çerçevesinde  kefillik veya aracılık yapmaktadır.  Aşağıda  Tablo 

16'da  banka  dışı  kuruluşlardan sağlanan orta  ve  uzun  vadeli kredilerin 

yıllar itibariyle gelişimi görülmektedir. 
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Tablo 16.  Banka Dışı Kuruluşlardan Sağlanan    
Orta ve Uzun Vadeli Krediler 

(Milyon TL.) 

Yıllar 
Avrupa İskan 

Fonu 
Toplu Konut ve 

Kamu Ortaklığı Fonu Toplam 
1987 69.639 15.159 84.798
1988 96.368 4.409 100.777
1989 6.414 2.902 9.316
1990 54.530 6.832 61.362
1991 68.499 82.652 151.151
1992 45.993 261.628 307.621
Kaynak : İller Bankası 

(2) Banka dışı kuruluşlardan sağlanan kısa vadeli krediler

İller  Bankası belediyelerin kısa vadeli  kredi  taleplerini kendi 

kaynaklarından  karşılamadığı  durumlarda,  belediyelerin talebi 

doğrultusunda  ve  borçlanma  kapasitesine  göre   diğer bankalardan  kredi 

sağlama yoluna gitmektedir.  Kredi anapara  ve faizinin  ödenmesinde 

yabancı bankaya karşı İller Bankası  kefil olmakta  ve  bu  işlemden  dolayı  

bir  komisyon   kazanmaktadır. Sağlanan   kredilerin  belediyelere  maliyeti 

ise  piyasa   faiz oranının  bir  kaç puan üstünde olmaktadır.  Aşağıda Tablo 

17'de İller   Bankası'nca  diğer  bankalardan  sağlanan   kısa   vadeli 

kredilerin yıllar itibariyle seyri görülmektedir. 

           Tablo 17. Banka Dışı Kuruluşlardan  
Sağlanan Kısa Vadeli Krediler 

(milyon TL.)  

Yıllar 
Kısa Vadeli 

Krediler 
1987 119.249
1988 103.611
1989 41.259
1990 193.324
1991 501.422
1992 1.626.781

           Kaynak : İller Bankası 
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Tablo  17'de görüldüğü gibi son yıllarda belediyelerin  kısa vadeli kredi 
taleplerinde büyük artışlar olmuştur. 

5. Bankacılık ve Sigortacılık

4759  sayılı  Kanunu'nun 7.maddesiyle 9 Mart 1990  tarih  ve 20456 

sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanan İller  Bankası  Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği'nin  21.maddesinde  Banka'nın  yapabileceği bankacılık  

işlemleri  sayılmıştır.   Bunlar;  gerçek  ve   tüzel kişilerin en çok 91 gün 

vadeli senetlerini iskonto etmek, teminat ve  kefalet  mektupları ve avans 

vermek,  cari  hesaplar  açmak, akreditifler açmak,  mevduat kabul ve verilen 

kıymetleri muhafaza etmek, senet tahsil etmek, gerçek veya tüzel kişiler 

adına menkul kıymet almak, satmak, muhafaza etmek olarak sayılmıştır. 

Ancak  Hazine  ve Dış ticaret  Müsteşarlığı'nın  19.11.1990 tarih  ve 

52440 sayılı yazısında İller Bankası'nın  kalkınma  ve yatırım bankası 

statüsünde bulunduğu,  kuruluş kanununda açık bir hüküm  bulunmamasına  

rağmen mevduat kabul  edilmesinin  Bankalar Kanunu'nun   13.maddesine 

aykırılık  oluşturduğu   gerekçesiyle, Banka'daki mevduatın  tasfiye  edilmesi 

ve  yeni  mevduat  kabul edilmemesi istenmiştir.  Bunun üzerine İller Bankası 

bilançosunda görünen  mevduatları  tasfiye cihetine gitmiştir.  Mevduat  kabul  

etmeyen  ve şubesi bulunmayan banka,  diğer bankacılık  işlemleri ile de 

iştigal etmemektedir (Yüksek Denetleme Kurulu, 1991:48). 

İller  Bankası,  Bankacılık faaliyetini bünyesinde yer  alan ikrazlar  ve 

Bankacılık Dairesi Başkanlığı eliyle  yürütmektedir. Bu Daire içinde ise 

ikrazlar Şubesi, Hisse Dağıtım Şubesi, Tediye Şubesi,  Krediler Şubesi,  

Yatırım İdare İşleri Şubesi ve Sigorta Şubesi  bulunmaktadır.  İkrazlar 
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Şubesi'nin görevi,  belediyelere verilen  kredileri müzakere ederek 

hesaplarını  tutmaktır.  Hisse Dağıtım  Şubesi'nin  görevi,   yerel  yönetimlerin  

Banka  eliyle dağıtılan  hisselerin hesaplarını  tutmaktır.  Tediye  Şubesi'nin 

görevi Banka ile çalışan yüklenicilerin hak edişlerini ödemektir. Krediler 

Şubesi'nin görevi,  teknik daireler,  bölge müdürlükleri ve yükleniciler 

arasındaki fon akışını sağlamaktır. Yatırım İdare İşleri  Şubesi'nin görevi, 

yüklenicilere Banka tarafından açılan kredileri  ve  faizlerini  izlemektir. 

Sigortacılık  Şubesi'nin görevi,  bir acenta olarak yerel yönetimlerin taşınır ve 

taşınmaz mallarını sigorta etmektir. 

Yüksek  Denetleme Kurulu Raporu'na göre;  İller  Bankası'nın 

bankacılık  faaliyetleri  yok  denecek kadar  azdır.  Oysa  İller Bankasının  

sermaye  piyasalarında oynayabileceği  önemli  roller bulunmaktadır.   

Hukuki   hiç  bir  engel  bulunmamasına   rağmen Banka'nın  böyle  bir 

imkandan  yararlanmaması,  onu  bir  banka olmaktan  çok  merkezi hükümet 

fonlarıyla  belediyeler  adına  iş yapan bir bayındırlık kuruluşu haline 

getirmektedir. 

İller  Bankası'nın  yerel yönetimlere  yönelik  sigortacılık faaliyetleri de 

bulunmaktadır. İller Bankası, sermayesine iştirak ettiği  Güven Sigorta 

T.A.Ş.'nin acentasıdır.  Banka bu sıfatıyla yerel yönetimlerin,  firma ve 

şahısların tesis, araç, malzeme ile binalarının sigorta işlemlerine aracılık 

etmektedir. 

Banka  1992 yılı içerisinde 540 şahsın,  968 yerel yönetimin toplam 

1,5 trilyon TL.  kıymetlerinin sigortalanmasında  aracılık etmiştir.  Banka bu 

faaliyeti dolayısıyla 1992 yılında 783 milyon TL. komisyon elde etmiştir.         
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6. Malzeme Sağlama

Banka  yerel yönetimlerin  içmesuyu,  kanalizasyon,  harita,  imar 

planı,   yapı tesisleri ile sondaj hizmetleri için  gerekli  malzeme, makine, alet 

ve teçhizatı sağlamaktadır.

Banka'nın kuruluş  yıllarında malzeme,  araç  ve  gereçlerin 

yüklenicilerce  sağlanması  esas iken, büyük  miktarlı  alımlarda  yerel 

yönetimlerin ve yüklenicilerin mali güçsüzlükleri nedeniyle malzemelerin 

nitelikli, ucuz ve hızlı sağlanması amacıyla malzeme  alımlarının   Banka 

tarafından  yapılması  yoluna   gidilmiştir.      Böylece  Banka  yüklenilen  tüm 

projelere  ait  ana  malzemelerin  alınması,  depolanması,  korunması, bakımı 

ve ilgili belediyelere  dağıtımından sorumlu bulunmaktadır.

        Tablo 18. Malzeme Alımlarının Yıllık Tutarları
(milyon TL.) 

Yıllar 
İçmesuyu 
Sektörü 

Diğer 
Sektörler Toplam 

1987 49.747 2.320 52.067
1988 124.652 1.599 126.251
1989 153.545 2.425 155.970
1990 121.864 4.706 126.570
1991 268.840 15.619 284.459
1992 446.226 18.555 464.781
 Kaynak : İller Bankası

Tablo  18'de  görüldüğü  gibi  İller   Bankası'nın   malzeme  alımlarının  

büyük  bir kısmı içmesuyu sektörüne ait  olmaktadır.  Alınan  malzemeler 

belediyesine  gönderildikten  sonra  belediye  hesabına borç olarak 

yazılmaktadır.  Alınan malzemelerin türü ise  asbest  çimento borular,  pvc 

    71



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

borular,  beton  borular,  klorlama  cihazları,   çelik  borular,    elektrik 

malzemeleri,   elektrik  motorları,  pompalar,  boru armatürleri,  kurşun, kanal 

temizleme   makinaları,   sondaj   malzemeleri,   su  arıtma  cihazları   vb. 

araçlardır.

Malzeme   alımlarının  Banka  tarafından  yapılmasının  esas  nedeni, 

Banka'nın   kredilendirdiği  projelerin   aynı   zamanda  yüklenicisi de 

olmasıdır.  Malzeme sağlama fonksiyonu,  Banka'nın  teknik yardım sağlama 

fonksiyonu içinde de  düşünülebilir.  Ancak  burada  malzemenin  bizzat 

Banka tarafından sağlanmasındaki  esas  amaç,   Banka'ca   doğrudan  

yürütülen  projelerin   iş   akışını  hızlandırmaktır. Banka, malzeme 

alımlarının ucuza sağlanması için  de bir çok iştiraklere sahiptir.

Banka'nın   teknik  yardım  fonksiyonu   ile   kredilendirme 

fonksiyonunun  birbirinden ayrılması ve belediyelerin  projelerin yüklenicisi   

olması  halinde  Banka'ca  yüklü  miktarda  malzeme  alımına   ve  hatta  bu 

amaçlı  iştiraklere  katılmaya     gerek  kalmayacaktır.  
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III- GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİMLERE YARDIMCI
KURULUŞLAR

Daha önceki bölümlerde Türkiye'de yerel yönetimlere yardımcı bir    

kuruluş   olarak   İller  Bankası'nın   rolünü   incelemiş  bulunmaktayız.   Bu 

bölümde;  gelişmiş  ülkelerde   belediyelere  yardımcı  olmak amacıyla 

faaliyet gösteren kuruluşların  seçilmiş  örnekleri  incelenecektir.   Böylece 

bu  ülkelerde  belediyelere  yardımcı  kuruluşların amaçlarını ve işleyiş 

biçimlerini yakından  tanımak  suretiyle  uluslararası uygulama ve 

tecrübeden  ülkemiz  için yararlı sonuçlar elde edilmeye çalışılacaktır.

A- İNGİLTERE BAYINDIRLIK İŞLERİ KREDİ KURULU

Bayındırlık  İşleri Kredi Kurulu (Public Works Loan  Board), yerel 

yönetimlerin  kredi başvurularını incelemek ve kredi  geri ödemelerini  tahsil 

etmek üzere 1817 yılında  kurulmuş,  12  üye  tarafından  yönetilen  bağımsız  

bir kuruldur  (The  World  Bank,  1992:6).      

  Yerel   yönetimlerin   Kurul'dan  kredi  alabilmeleri   için projelerinin 

merkezi hükümet tarafından onaylanması  gereklidir.  Projeleri  onaylanan 

yerel  yönetimler,  proje  finansmanı  için  serbest  piyasadan tahvil ihracıyla 

fon  temin  edebileceği  gibi  Kredi  Kurulu'na da müracaat edebilir.  Kurul 

tarafından verilen kredinin  kaynağı,  tahvil  ihracı  yoluyla  piyasa 

şartlarında sağlanan kaynakları Kurul'a borç olarak veren merkezi 

hükümettir (The World Bank, 1992:7).

   Yerel   yönetimlerin   hangi  ölçüde   Kurul   imkanlarından 

faydalanabileceği hususu yerel yönetimlerin borçlanmasını kontrol  eden 

merkezi yönetimin gerekli gördüğü miktara ve fon teminindeki  borçlanma 

güçlüklerine  bağlıdır (Hepworth, N.P.,1984:141).      
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  Kurul,  yerel  yönetimlerin kredi başvurusunu kabul  etmeden  önce; 

yerel yönetimlerin borçlanmalarının her bölge için saptanan  kotaları  aşıp  

aşmadığını,  yerel yönetimin projesi  için  kredi talebinin  merkezi hükümetçe 

onaylanıp onaylanmadığını  ve  yerel yönetimin   mali   durumunun  yeterli 

olup  olmadığını   inceler (Hepworth, N.P.,1984:142). 

Kurul'dan borçlanma,  yerel yönetimlerin borçlarının ve yeni 

harcamalarının  finansmanı  veya her ikisinin  karışımı  şeklinde olabilir.   Bu 

çerçevede  kota  düzenlemesi  yerel  yönetimlerin değişik   şartlar   altında  

hasıl  olan  çeşitli   ihtiyaçlarını karşılamak  üzere düzenlenmiştir.  Kota 

düzenlemesi ile  sağlanan kredilerin faizi,  hükümetin borçlanma faiz 

oranlarını  yansıtır. Dolayısıyla  bu krediler normal piyasa borçlanmalarından 

daha  az maliyetlidir.  Kredilerin teminatı yerel yönetimin vergi ve diğer 

gelirleridir.   Ayrıca   kredilerin  proje  bazında  kullanımının denetimi Kurul 

tarafından yapılmaz (Hepworth, N.P.,1984 : 142).    

Kota   düzenlemeleri  dışında  yerel  yönetimlerin   serbest piyasadan 

borç bulamamaları halinde  Kurul'a  başvurabilecekleri iki  uygulama daha 

vardır.  Bunlar; kota dışı A kredileri ve kota dışı B kredileridir.

Yerel  yönetimin kota dışı A kredileri'nden faydalanabilmesi için 

Kurul'u  diğer  bütün  yollardan  borçlanma   gayretlerinin sonuçsuz  kaldığına  

ikna etmelidir.  Eğer yerel  yönetimin  acil borçlanma    ihtiyacı   varsa   ve 

bunu   diğer    kaynaklardan sağlayamıyorsa  Kurul  son başvuru mercii 

olarak  yerel  yönetime kredi açmaktadır.  Kota dışı A kredi faiz oranları 

serbest piyasa faiz  oranlarına  eşittir.  Yani normal kota  kredi  faizlerinden 

yüksektir (Hepworth, N.P.,1984:142).
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Kota  dışı B kredileri'ni yerel yönetimler hiç bir sınırlama olmaksızın 

alıp kullanabilirler. Bir şartla ki; yerel yönetim çok yakın gelecekte ilave 

sermaye finansmanı için bu krediye ihtiyacı olduğunu  göstermelidir.  Ancak 

bu durumda yerel yönetim  gerekli finansmanı  serbest  piyasada 

bulamadığını  ispat  etmek  zorunda değildir.  Kota  dışı B kredi faizi oranları,  

Kota dışı A  kredi faiz  oranlarının  bir kaç puan üstündedir 

(Hepworth,N.P.,1984  : 142).   

B- JAPONYA MALİ YATIRIM VE KREDİ PROGRAMI

Mali Yatırım ve Kredi Programı (Fiscal  Investment and  Loan 

Programme)  1953  yılında kamu yatırımlarının hızlandırılması  ve özel 

sektöre yatırım kredisi sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Kredi Programı 

başlıca 4 fondan oluşmaktadır.  Bunlar; Trust  Fon Bürosu, Yaşam Sigortası 

Fonu, Sınai Yatırım Özel Hesabı ve Devlet Garantili  Tahviller  ve 

Borçlanmalar  Hesabı'dır.  Bu  4  fonda toplanan  paralar  yerel yönetimlerde 

dahil olmak üzere  pek  çok amaç  için  kullanılmak  üzere Mali Yatırım  ve 

Kredi  Kurumları (Fiscal Investment and Loan Agencies) tarafından diğer 

bütçe dışı fon  hesaplarına  aktarılmaktadır.  Bunlar; Özel  Hesaplar,  Kamu 

İktisadi  Teşebbüsleri,  Kamu  Mali  Kurumları  ve  Mahalli  Kamu 

Kurumları'dır (Aktan, 1993). 
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Yerel yönetimlere,  Kamu Mali Kurumları bünyesinde yer  alan 

Belediye Teşebbüsleri için Japon Finansman Kurumu ve Mahalli Kamu 

Kurumları aracılığıyla kredi sağlanmaktadır. 

Altyapı  yatırımlarına  en  önemli kaynağı Mali  Yatırım  ve Kredi 

Programı  sağlamaktadır.  Bazı hallerde bu  Program, Japon Hükümeti'nin 

ikinci bütçesi olarak anılır. Kredi Programı'nın ana finansman kaynakları 

posta tasarrufları,  sosyal güvenlik fonları ve hükümet garantili borçlar ve 

tahvillerdir (OECD, 1986 : 88). 

Kredi Programı, Japon Hükümeti tarafından ulusal ihtiyaçları 

karşılamada ve  kaynakların   dağıtımında   bir    araç    olarak 

kullanılmaktadır.  Kredi Programı     1945-1955  döneminde  kömür 

madenciliği,   elektrik  üretimi   ve  demir-çelik  endüstrisine,     1955-1965 

döneminde yeni endüstrilere,  taşımacılık ve iletişime, 1965-1973 döneminde 

konut, küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin ve ticaretin geliştirilmesine,  

1973'lerde konut,  kamu  hizmetleri, otoyol ve sağlık yatırımlarına kaynak 

sağlamıştır (OECD,1986:88). 

Kredi   Programı,   kentleşme  politikasının   uygulanmasına oldukça 

iyi organize edilmiştir. Merkezi hükümet kentsel politika hedeflerini 

gerçekleştirmek  için  bir  çok  politika   aracına sahiptir.  Doğrudan  kamu 

faaliyetlerine katılma,  yerel  yönetim harcamalarının  doğrudan  finansmanı  

ve  vergi  sistemine   etki edilmesi bu araçlar arasındadır. Ancak Kredi 

Programı'nın bir çok özel  farklılığı  vardır.  Şöyleki;  bu  bir  kredi 

programıdır, esnektir ve belli bir hedefe yönelmiş programdır. Program, 

kamu-özel  sektör işbirliğini destekleyebilir ve kamu parasının etkili 

kullanımını sağlamayı amaçlayabilir (OECD, 1986 : 88). 
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Yerel yönetim harcamaları  Japonya'da diğer OECD ülkelerinin bir 

çoğundan daha önemlidir.  Fakat yerel kaynaklar büyük  ölçüde merkezi 

hükümetten  gelmektedir.   Mali  ve  finansal  güçlükler döneminde     altyapı    

harcamalarını    öncelikli     bölgelere hedeflendirmek  hayati  öneme 

sahiptir.  Merkezi  hükümetin  bir yaklaşımı  da  fonları,  yerel yönetimlere 

tahsis ederek  kentsel gereksinimleri daha büyük ölçekte ortaya koymaktır. 

İkinci olarak mali  Yatırım  ve  Kredi Programı  fonlarının  öncelikle  altyapı 

harcamalarının  finansmanında  daha büyük oranda  kullanılmasıdır (OECD, 

1986 : 88). 

C- FRANSA YEREL YÖNETİM KREDİ KURUMU

Fransa  Mevduat ve Emanet Fonu (French Caisse des Depots  et 

Consignations)  1816'da  kurulmuş  ve yerel  yönetimlerin  sosyal konut  ve 

kentsel  yatırım projelerine teknik  yardım  ve  düşük faizli  kredi  sağlayan  

özerk bir kuruluştur  (The  World  Bank, 1992:5). 

1982'de Mevduat ve Emanet Fonu'nun reorganizasyonuyla  kredi ve  

teknik  yardım  fonksiyonları  birbirinden  ayrılarak  teknik yardım  

hizmetlerinden  sorumlu Mevduat ve Kalkınma Fonu  (caisse des Depots 

Development) bir holding şeklinde, Yerel Yönetim Kredi Kurumu  (Credit 

Local de France) ayrı bir anonim  şirket  olarak kurulmuştur (The World Bank, 

1992 : 6). 

Yerel  Yönetim  Kredi Kurumu yerel yönetimlere kısa ve  uzun vadeli 

krediler  ve leasing dahil olmak üzere çok  çeşitli  mali ürünler   sunmaktadır.   

Kredi  Kurumu, yerel  yönetimlerin   fon taleplerini değerlendirip tahvil ihracı 

yoluyla sağladığı fonları benzer  koşullarda  yerel  yönetimlere  aktarır.   

Tahvil  ihracı Kurumu'n   en  büyük  finansman  kaynağı  olup  diğer   
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finansman kaynakları ise Eurobank tahvil ihraçları,  Avrupa Yatırım Bankası 

kredileri  ile Mevduat ve Emanet Fonu kredileridir. Kredi  Kurumu kendisine 

bağlı  Uluslararası  Yerel  Yönetim  Kredi   Kuruluşu vasıtasıyla  finansman 

ve teknik deneyimlerini  isteyen  ülkelere aktarmaktadır (The World Bank, 

1992:6-7). 

Mevduat  ve Kalkınma Fonu; emlak yönetimi ve inşaatı,  büyük ölçekli 

altyapı yatırımlarının müşavirlik ve kontrollüğü, yönetim danışmanlığı,  şehir  

planlaması  konularında  hizmet  sunan  350 şirketin  faaliyetlerini  koordine 

eden,   piyasa   koşullarında çalışan,  faaliyet  ve  mali konularda özerk bir 

kuruluştur  (The World Bank, 1992 : 6). 

D- DANİMARKA YEREL YÖNETİM KREDİ KURUMU

  Danimarka  Yerel Yönetim Kredi Kurumu    (The Danish  Credit 

Institution  for  Local  Authorities)  yerel  yönetimlere   kredi sağlamak  

amacıyla ve yalnızca belediyelerin ortak olabildiği bir yapıda  olmak  üzere 

1898 yılında  kurulmuş  bir  yerel  yönetim bankasıdır.  Kredi  alan bütün 

yerel yönetimler otomatikman Kredi Kurumunun üyesi olmaktadırlar.  Kredi 

Kurumu,  kamu ve özel bütün kuruluşlara, arada  bir belediyenin  garantör 

olması   durumunda kredi açabilmektedir. Bu durumda  garantör  belediye 

kurum  üyesi olabilmesine  rağmen,  belediye garantisiyle kredi alan  kamu 

ve özel  kuruluşlar  üyelik sıfatına sahip olamamaktadırlar  (Çoker, 1988). 
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  Kredi  Kurumu  yerel  yönetimlerin  finansman  ihtiyaçlarını sermaye 

piyasasına tahvil ihracı yolu ile karşılamaktadır.  Kredi Kurumu    yerel 

yönetimler için sermaye piyasasında mali aracılık yapmaktadır.  Belediyeler 

tahvillerini Kredi Kurumu aracılığıyla veya    doğrudan    kendileri    piyasada 

pazarlayarak     fon sağlamaktadırlar. Kredi Kurumu  ayrıca belediyelerin 

tahvillerini de onlar adına yöneterek portföy yönetimi işlevini de yapmaktadır 

(Çoker, 1988). 

Kredi Kurumu yerel yönetimlerin finansman taleplerini tahvil ihracı   

dışında   doğrudan   kredi  programları  yolu   ile   de karşılamaktadır.  Bu 

şekilde yerel yönetimlere kısa, orta ve uzun vadeli  ve  piyasa  koşullarına  

uygun  faiz  oranlarında   kredi verilebilmektedir.    Kredi  Kurumu krediyi 

verirken  belediyenin krediyi hangi amaçla kullanacağı ile ilgilenmemekte ve 

kredi için ipotek  veya  bir başka garanti talep etmemektedir.  Ancak  kredi 

talebinde bulunan  belediye, krediyi merkezi  hükümetçe  saptanan koşullara  

uygun kullanacağına dair bir bildirimde  bulunmaktadır (Çoker, 1988). 

1970'lerde yapılan reform çerçevesinde merkezi hükümet yerel 

yönetimlerin kredi alma olanaklarına bir sınırlama   getirmiştir. Bu  nedenle 

yerel  yönetimler bugün enerji  dağıtım  sistemleri, kentsel  modernleşme  ve 

kentsel  gelişme  alanları   projeleri, altyapı  tesisleri  gibi  hususlarda  kredi 

alabilmekte,   bunun dışında  kalan  geleneksel  yerel hizmetler ve  bütçe 

açıklarını kapatmak için kredi alamamaktadırlar (Çoker, 1988). 
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E- HOLLANDA BELEDİYELER BANKASI

   Hollanda   Belediyeler   Bankası   (Bank   for   Netherlands 

Municipalities Limited) limited şirket  statüsünde,  hisselerinin yarısı  devlete 

diğer yarısı belediyelere ait olmak  üzere  1914 yılında kurulmuştur (Çoker, 

1988). 

Belediyeler   Bankası;  belediyelere,   belediyelere   bağlı kuruluşlara,   

belediye   birliklerine   veya   bir   belediyenin garantörlüğü  ile  diğer kamu 

kuruluşlarına kısa,  orta  ve  uzun vadeli kredi sağlamaktadır.  Belediyeler 

borç ödeme  kapasitesine göre  Banka'dan kredi  alabilmektedirler. 

Belediyelere  verilen kredilerin hangi amaçla kullanılacağı ile Banka 

ilgilenmemektedir (Çoker, 1988). 

Merkezi hükümet ve bakanlıkların sağladığı tüm fonlar, Banka 

kanalıyla  yerel yönetimlere dağıtılmaktadır.  Bu durumda  Banka, aynı 

zamanda yerel yönetimlerin  mali ilişkilerinin sağlandığı ve sorunlarının   

çözümlendiği  bir  platform  görevi   görmektedir. Belediyelere   mali 

transferlerin  Banka  kanalıyla   yapılması,  Banka'ya,    sağladığı   krediler 

karşılığında   bir    garanti sağlamaktadır. Banka, havale, mevduat toplama, 

kredi istihbaratı, teminat mektubu gibi bankacılık hizmetleri de yapmaktadır 

(Çoker, 1988). 
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IV- TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINDAKİ
DEĞİŞMELER

A- HIZLI KENTLEŞME VE KENTSEL ALTYAPI YATIRIM İHTİYACI

1. Hızlı Şehirleşmenin Doğurduğu Sorunlar

Şehirlerimizin   en  önemli  sorunlarının  başında   altyapı yetersizliği  

veya  altyapının  olmaması  gelmektedir.   Gelişmiş ülkelerde  yüzyıl  önce 

çözülmüş olan problemlere biz henüz  yeni çözümler aramaktayız. 

Kentsel  sorunların çözümünü zorlaştıran  veya  ağırlaştıran 

faktörlerden  birisi şehirleşme hızının oldukça yüksek olmasıdır. Batılı  

ülkelerin pek çoğunda şehir nüfusları hiç artmazken  veya çok düşük 

oranlarda artarken,  ülkemizde kırdan kente göç  olgusu ve  yüksek  nüfus 

artış hızı nedeniyle şehirleşme  hızı  oldukça yüksektir. 

             Tablo 19. Dönemler İtibariyle          
Ortalama Şehirleşme Hızı 

Dönemler 
Yıllık Ortalama 

Şehirleşme Hızı (%) 
1980-1984 5,14
1985-1989 5,87
1990-1994 4,58

             Kaynak : DPT, 6.BYKP. s.314         

Şehirleşme  hızındaki bu yüksek oran nedeniyle   Türkiye'nin sosyal 

yapısı,  kırsal  nüfus ağırlıklı olmaktan  kentsel  nüfus ağırlıklı bir yapıya 

dönüşmektedir. 
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Tablo 20. Plan Döneminde Şehir ve Kır Nüfusları 
(Bin Kişi) 

Yıllar 
Şehir 

Nüfusu (1) 
Kır 

Nüfusu 
Toplam 
Nüfus 

Şehirleşme 
Oranı (%) 

1989 28.054 27.201 55.255 50.77
1994 35.089 26.736 61.825 58.75
Kaynak : DPT 6.BYKP s.314 
(1) Şehir : Nüfusu 20.000'den büyük yerler.

Türkiye  nüfusunun  kırsal nitelikten kentsel  bir  niteliğe kavuşması  

olumlu  bir gelişmedir.   Ancak kentlerde  yığılan  bu nüfus dolayısıyla kentsel 

hizmetler ya yetersiz kalmakta yada hiç yerine getirilememektedir. 

Kontrolsüz   hızlı  şehirleşmenin  yol  açtığı  yerleşme, ve şehirleşme  

sorunları  1993 Yılı Programı  Destek  Çalışmalarında şöyle ifade edilmiştir : 

“Kentlerde  gecekondu  olgusunun  yanısıra,   fiziki  olarak gecekondu 

görünümünde  olmayan,  fakat  altyapı ve  hizmet  arzı açısından  organize 

kent konutlarından daha  düşük  standartlarda gerçekleşen konut alanları 

sorun olmaya devam etmektedir. Büyük  kent  merkezlerinde eskimeye 

başlayan mahallelerde kent  yenileme ve işlevselliğe kavuşturma yönünde 

uygulamalara ağırlık verilmesi ihtiyacı   artmaktadır... Su   ve   kanalizasyon 

yatırımlarının hızlandırılıp  desteklenmesi ve hava kirliliğinin önlenmesi  için 

tedbirlerin  alınması ihtiyacı artmaktadır.....  Kent yönetimleri ve  yetkileri ile 

ilgili  konuların ve mevzuatın  yeniden  gözden geçirilmesine  duyulan  ihtiyaç 

önemini  korumaktadır....  Doğal kaynakların  hızla  yıpratılarak yaygın bir 

betonlaşmanın meydana gelmesi,   altyapı    yetersizliği   çarpıcı   kentsel 

sorunlar yaratmıştır” (DPT, 1993:168). 
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“Senede köylerden şehirlere olan 400 bin kişiye yaklaşan göç dalgası  

büyüklüğü,  göç  edilen  illerdeki göçten  önceki  nisbi altyapının  seviyesini 

muhafaza  için  kişi  başına  100  milyon liralık   altyapı  yatırım  ihtiyacı   

doğurması....”   (Karaman, 1993:14)  şehirlerin  ne  denli büyük bir sorunla 

karşı  karşıya bulunduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Bütün bu kentsel  sorunlarla başa çıkması gereken kuruluşlar olan 

belediyelerin ise mali,  hukuki,  personel,  araç ve  gereç durumları  göz 

önüne alındığında bu  sorunların çözümü için  yeni yöntemlerin    denenmesi 

gerekliliği    kendiliğinden    ortaya çıkmaktadır. 

2. Kentsel Altyapı Durumu ve Kentsel Yatırım İhtiyacı

Yukarıda  sıralan kentsel sorunlara karşılık kentsel altyapı 

yetersizliklerinin    hızla    giderilmesi    ihtiyacı    önemini korumaktadır. Kent 

altyapılarının durumuna bir göz atacak olursak sorun daha iyi 

kavranabilecektir. 

Tablo 21. Seçilmiş Bazı Şehirlerde İçmesuyu Üretim, Tüketim 
Miktarı ve Su Kayıp Oranı 

Şehirler 
Üretilen Su 

(Bin M3) 
Şebekedeki Su 
Kaybı (Bin M3) 

Su Kaybı 
Oranı (%) 

Adana 82.612 46.581 56,3
Ankara 236.630 133.256 56,3
Aydın 14.821 9.798 66,1
Bursa 90.666 59.121 65,2
İzmir 183.287 18.343 64,5
Muğla 4.730 3.190 67,4
Siirt 4.730 3.490 73,8
Bayburt 1.419 887 62,5
Kaynak : DİE, Gaz ve Su İstatistikleri, 1990 s.36-37. 
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Tablo 22. Belediyelerin İçmesuyu ve Kanalizasyon  
Altyapı Durumu (1) 

İçmesuyu Kanalizasyon 
a) Tesisi en az bir kere

bitirilen belediye sayısı
1.411 91

b) Tesisi ilk defa ele alınan
ve halen inşaatı devam
eden   belediye sayısı

238 128

c) Tesisi bugüne kadar hiç
ele alınmamış belediye
sayısı

729 2.159

Toplam Belediye Sayısı 2.378 2.378
Kaynak : İller Bankası 
(1) Veriler 31 Aralık 1992 tarihi itibariyledir.

  Tablo  21  ve  Tablo  22'de  daha  bir  çok  temel   kentsel hizmetlerin 

mevcut durumu yer almamakla birlikte,  şehirlerimizin altyapı  durumlarının  

iyi ölçülerde olmadığını  söylemek  yanlış olmayacaktır. 

  Kentsel     hizmetlerin    karşılanması    ve    kalitesinin iyileştirilmesi   

için   yatırım  yapan  en   önemli   kuruluşlar belediyelerdir.  Bunun yanısıra 

bir çok merkezi yönetim  kuruluşu da kentsel nitelikli yatırım yapmaktadırlar. 

1993  Yılı Yatırım Programı'nda yer alan kentsel  hizmetleri 

karşılamaya   dönük  yatırımların  incelenmesi,   bize    kentsel nitelikli 

yatırımların büyüklüğü ve kentsel yatırım  gereksinimi hakkında bir fikir 

verebilir. 
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Tablo 23. Kentsel Nitelikli Yatırım İhtiyacı        
(milyar TL) 

Proje Tutarı (1) 1993 Yatırımı (2) 
Kuruluşlar Dış Toplam Dış Toplam 
Büyükşehir Belediyeleri 27.069 34.086 7.217 8.408 
Diğer Belediyeler 2.559 3.912 1.041 1.512 
Su ve Kanalizasyon İd. 19.430 62.197 1.226 4.240 
DSİ (İçmesuyu)(2) 519 58.419 3 1.895
İller Bankası (4) - 28.896 - 3.508 
TOPLAM 49.577 187.511 9.487 19.564
Kaynak : DPT 1993 Yılı Yatırım Programı. 
(1) Proje tutarları 1992 yılı fiyatlarıyladır.
(2) Program.
(3) Kamu Ortaklığı Fonu'ndan sağlanan 750 milyar TL.dahildir.
(4) İler  Bankası'nın  belediyelere aktardığı  dış  krediler

ve belediye katkıları hariçtir.

Tablo  23'te  görüldüğü  gibi   kentsel  yatırımların  proje tutarı 187,5 

trilyon TL.ye ulaşmakta ve bu yatırımın 49,5 trilyon TL.lık kısmının dış 

finansmanla sağlanması öngörülmektedir. 

1993  Yılında  bu  kuruluşların  19,5  trilyon  TL.  yatırım yapması ve 

bunun yaklaşık 9,5 trilyon   TL.sının dış  finansmanla   karşılanması   

programlanmıştır.   1993  yılı  yatırımının  yüzde 48,5'inin  toplam  projelerin 

ise yüzde 26,5'inin dış  kredi  ile karşılanması düşünülmektedir.  

Bu rakamlara Belediyelerin 30 milyar TL.den az olan  yatırım 

harcamalarının  dahil olmadığı düşünülürse,  kentsel yatırımların büyüklüğü  

ve  önemi ile bu yatırımlar  için  sağlanması  gerekli finansmanın boyutları 

ortaya çıkmaktadır. 
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B- BELEDİYE YATIRIMLARININ NİTELİĞİ VE GELİŞİMİ

1981 yılından sonra 2380 sayılı Kanun ile belediyelere genel  bütçe 

vergi  gelirlerinden pay verilmesi, belediye  gelirlerinde önemli  bir  artış 

sağlamıştır.  Diğer yandan ekonomik ve  sosyal yapıdaki   değişmeye   bağlı  

olarak   kentsel   hizmetlerin   ve yatırımların niteliğinde değişmeler olduğu 

görülmektedir. 

Belediyelerin  son yıllarda üstlendikleri önemli yatırımlara şöyle  bir 

göz atılırsa bu yatırımların;  raylı  sistem,  kültür park,  yol,  kavşak,  trafik 

düzenlemesi, metro, tünel, katı atık  değerlendirme ve düzenli  depolama, 

doğalgaz, boğaz demiryolu tüp geçiti,   biyolojik   arıtma  tesisleri,  deniz 

otobüsleri  gibi ülkemiz  için yeni tür yatırımlar olduğu  kolayca  anlaşılabilir.  

Yatırımların  niteliğindeki bu değişim kentsel yatırım  finansman  ihtiyacını 

arttırmaktadır. Çünkü söz konusu yatırımlar genellikle  yüksek  teknoloji 

kullanımını içermekte ve uygulama için  gerekli mühendislik,  müşavirlik 

hizmetleri ile makine, teçhizat, ekipman  ihtiyacının  bir  kısmının yurt 

dışından  karşılanmasını  zorunlu kılmaktadır.  

Kentsel hizmetlerin niteliğindeki değişmelere paralel olarak kentsel 

yatırım  ihtiyacı da giderek  artmaktadır.  Bu durumda en önemli sorun, 

gerekli yatırım fonlarının hangi kaynaklardan nasıl sağlanabileceğidir. 

Kentsel   hizmetlerin  karşılanmasından   birinci   derecede sorumlu 

olan  belediyelerin  gelir ve harcamalarının  yapısı  ve  büyüklüğü bize bu 

hususta bazı ipuçları sağlayabilir. 
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Tablo  24'te görüldüğü gibi belediye yatırım  harcamalarında oran 

olarak bir azalma söz konusudur.  Toplam harcamalar  içinde yatırımların  

payı  1987'de yüzde 41,2'den 1992'de yüzde  14,7'ye düşmüştür.   Buna 

karşı  cari  harcamaların  toplam   harcamalar içindeki   payı   1987'de  yüzde 

39'dan  1992'de  yüzde   65,1'e yükselmiştir.   Belediye   yatırımlarındaki  bu 

azalma   kentsel sorunların  çözümünü ve kentsel gelişme çabalarını 

olumsuz  yönde etkileyecektir. 

Belediyelerin  gelir  kaynaklarına  baktığımızda  ise  vergi gelirlerinin 

en önemli gelir kaynağı olduğu görülmektedir.  Vergi gelirlerinin   toplam 

kaynaklar  içindeki  payı  1987'de   yüzde 58,4'ten,  1992'de  yüzde 65,6'ya 

yükselmiştir.  Vergi  gelirleri içerisinde ise genel bütçe vergi gelirlerinden 

sağlanan kaynaklar en  büyük paya sahiptir.  Vergi dışı gelirlerin toplam 

kaynaklar içerisindeki payı ise 1987'de yüzde 41,6'dan 1992'de yüzde 34,4'e 

düşmüştür.  Bu  durumda  belediyelerin giderek daha fazla  oranda kaynaklar 

yönünden   genel  bütçeye  bağımlı   hale   geldiğini söyleyebiliriz. 

  Ülkemizde   kentsel   altyapı  yetersizliği   ve   kentleşme sorunları  bu 

derece önemini korurken belediyelerin  daha  fazla miktarda  kaynağı  

yatırımlara  yönlendirmeleri  kaçınılmaz   bir zorunluluktur.  Hatta son yıllarda 

uygulamaya konan büyük kentsel yatırımların   finansmanı  için  yeni 

kaynaklar   geliştirmeleri belediyelerin başlıca çabası olmalıdır. 

Belediyelerin yatırımları için kredi vermek ve yeni finansal imkanlar 

yaratmakta Banka'ya önemli rol düşmektedir.  Banka,  bir kredi  kurumu 

olarak belediye yatırımlarını finanse  edebileceği  gibi, ulusal  ve  uluslararası 

mali  piyasalardan  tahvil  ihracı  yoluyla      sağlanacak     yeni     kaynakların      

yatırımlara yönlendirilmesinde de bir araç olabilir. 

    87



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Tablo 24. Belediye Gelir ve Harcamaları 
(milyar TL.) 

Sektörler 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1. Kaynaklar 1.700 2.742 4.119 7.552 13.585 23.337 

    Vergi Gelirleri 992 1.611 2.842 5.207 8.912 15.301 

    Vergi dışı gelirler 708 1.131 1.277 2.345 4.673 8.036 

2.Harcamalar 1.739 2.784 4.116 7.947 14.573 25.339 

    Cari harcamalar 679 1.090 2.168 4.990 9.085 16.489 

    Yatırım Harcamaları 716 1.118 831 1.337 2.487 3.730 

    Ser.teş.ve trans.har. 344 576 1.117 1.620 3.001 5.120 

3.Gelir Gider Farkı -39 -42 3 -395 -988 -2.002

(Yüzde Oranlar) 

Vergi gel./Top.Kay. 58.4 58.8 69.0 68.9 65.6 65.6 

Ver.dışı gel./Top.Kay. 41.6 41.2 31.0 31.1 34.4 34.4 

Cari har./Top.har. 39.0 39.2 52.7 62..8 62.3 65.1 

Yatırım har./Top.har. 41.2 40.2 20.2 16.8 17.1 14.7 

Transfer har./Top.har. 19.8 20.7 27.1 20.4 20.6 20.2 

Kaynak : Erhan Usta, Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısının ve 
İstihdamının Analizi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. 

C- BELEDİYE SAYISI VE NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ

Türkiye'de  son  yıllarda  belediyeli  yerleşim   yerlerinin sayısı  hızla  

artmaktadır.  Nüfus büyüklüğü  2000'e  ulaşan  her yerleşim  birimi  istemeleri 

halinde belediye  teşkilatına  sahip olabilmektedir  (1580  sayılı  Kanun  m.7). 

Yerel  halkın  yerel ihtiyaçlarını    belediye    olmaları   halinde   daha 

kolayca çözebileceklerine olan inanç yerleşim birimlerinin belediye  olma 

özlemlerini  ve  taleplerini arttırmaktadır.   Bu  gelişme;  yeni kurulan 

belediyelerin  teşkilat,   bina,   personel,    araç  ve gereçlere  sahip 
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olabilmeleri için  yeni  kaynaklar  bulunmasını gerektirmektedir. Henüz yeni 

kurulmuş belediyerin ilk anda kaynak yaratmaları  çok zor olduğundan 

merkezi hükümetin gelir  aktarımı kaçınılmaz bir görev olmaktadır. 

Belediye  olmak  için  sadece 2.000 kişi nüfusa  sahip  olma kriteri 

nedeniyle ortaya küçük nüfuslu ama çok  sayıda  belediye  manzarası  

çıkmaktadır.  Aşağıda  Tablo  25'te  bu  durum  açıkça görülmektedir. 

    Tablo 25. Belediye Sayısı ve Nüfus Büyüklüğü         
Nüfus Grubu  

(Bin kişi) 
Belediye  

Adedi 
1985 Nüfusu  

(Bin Kişi) 
1990 Nüfusu  

(Bin Kişi) 
100 + 73 17.530 20.716 

50. – 100. 62 3.285 4.084 

20. –  50. 139 3.360 4.160 

10. –  20. 206 2.328 2.764 

5. –  10. 379 2.149 2.553 

3. – 5. 583 1.890 2.211 

 0 – 3. 613 1.347 1.423 

TOPLAM 2.055(1) 31.892 37.914 

 Kaynak : Erhan Usta, Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısının ve 
İstihdamının Analizi, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi.   

(1) 1990 sonu itibariyledir. Sekiz büyükşehir
belediyesi dahil değildir.

Tablo 25'e göre nüfusu 5 binden az 1196 belediye vardır. Bu, toplam 

belediyelerin yüzde 57'sine tekabül etmektedir.  Şayet  bu  tarihten  1993 

şubatına  kadar  geçen süre  içinde  kurulan  513  belediyeyi  daha  ilave 

edecek  olursak,   nüfusu  5  binden  az  belediyelerin sayısı 1196'dan 

1709'a, toplam belediyeler içindeki  payı da yüzde 57'den yüzde 66,5'e 

yükselmektedir.  
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  Tablo    25'in    ortaya    koyduğu   en    önemli    sonuç; 

belediyelerimizin önemli bir kısmının kırsal nitelik taşıdığıdır.  1982  yılında 

DPT tarafından yapılan “Kent Eşiği  Araştırması” nda  bir  yerleşim yerinin 

kentsel nitelik taşıyabilmesi için  gerekli nüfus eşiğinin 50 bin olduğu 

saptanmıştır (Çezik,  1982:136).  Bu  araştırma  sonuçlarını esas aldığımız 

takdirde  kırsal  nitelikli belediyelerin sayısı 2433, kentsel nitelikli 

belediyelerin sayısı ise 135 olmaktadır. 

Gelişmiş  ülkelerde belediye sayılarını inceleyecek olursak; 

Danimarka'da 1970'te belediye sayısı 1000'den  275'e,  Belçika'da  2000'den 

589'a,  İngiltere'de  1974'te belediye sayısı  1439'dan  402'ye,  Japonya'da 

1945'te 10520 olan belediye  sayısı  1980'de  3256'ya indirilmiştir (DPT, 

1991:128-129; Keleş, 1986). 

Bizdeki durum, gelişmiş ülkelerdeki trendin tersi bir süreci göstermesi 

bakımından  anlamlıdır.   Şöyleki;  1923'te  belediye sayısı 423 iken, 1940'ta 

549'a,  1960'da 995'e,  1970'te  1303'e,  1980'de  1727'ye,  1990'da 2055'e 

ve 1993 şubat itibariyle 2568'e  yükselmiştir (Toprak,  1988:112).  Bu  durum 

ülkemizde sayısı çok  ama  nüfusu  az  ve mali açıdan  güçsüz  belediye 

tipini  ortaya  çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü; “ekonomik ve verimli 

olmayan az  nüfuslu  yerel  yönetim tiplerini bırakmak ve daha büyük alan  ve   

nüfus   boyutunda   kurulacak  teşkilattan   daha   fazla   verim 

sağlanabilecek,  daha  birleşik  ve  toplu,  mali  yönden  güçlü,   ekonomik 

hizmet  üretecek yerel yönetim tipinin yaratılması  ile  mümkün 

görünmektedir”  (DPT, 1991:127).
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D- BELEDİYELERİN YENİ FİNANSMAN KAYNAKLARI ARAYIŞI

1. Belediye Yatırım ve Finansman Bankası (Kent Bank)

Ankara  Büyükşehir   Belediyesi,   çalışmalarında  kendisine  yardımcı  

olacak  ve  yeni finansman  kaynakları  sağlayacak  bir belediye bankasının 

kurulması amacıyla çalışmalara başlamış ve bu amaçla  bir fizibilite 

hazırlatmıştır.  Hazırlanan bu  fizibilite raporuna göre; banka,  merkezi 

Ankara'da ve tek şube ile faaliyet  gösterecek  bir yatırım bankasıdır (Ankara 

Büyükşehir Belediyesi,  1990a). 

Bankanın ortakları ise; Ankara Ticaret Odası,  Ankara Sanayi  Odası,  

Esnaf  ve  Sanatkar Kooperatif ve  Dernekleri,  Ankara'da  yerleşik  özel 

sektör  ticari  ve sınai  kuruluşları  ve  Ankara  Büyükşehir Belediyesidir. 

Bankanın  görevleri Ankara'daki esnaf,  sanatkar,  küçük  ve  orta 

sanayici  ile  diğer iş çevrelerine  ve  Ankara  Büyükşehir  Belediyesi ile bağlı 

kuruluşlarına; 

- yatırımları ile ilgili olarak yatırım danışmanlığı hizmeti  vermek,

yatırımlara  yurt içi ve yurt dışından fon temin etmek, 

- nakit hareketlerinin iş çevreleri,  esnaf, sanatkar, küçük ve orta

sanayici ile belediyelerce anında izlenebilmesi  amacıyla gerekli sistemlerin 

kurulmasına yardımcı olmak, 

- nakit  hareketleri ile ilgili olarak  fon yönetimi hizmeti vermek ve

gerektiğinde kısa vadeli fon temin etmek, 

- yönetim ve organizasyon konularında danışmanlık yapmak,

- venture capital dahil olmak üzere fon temin etmektir.
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Banka'nın  başlıca  amacı;  kentlerin  gelişmesine  yardımcı  olmak 

üzere her türlü yatırım bankacılığı  hizmetleri,  yatırım,  proje finansmanı ve 

sermaye piyasası ile menkul kıymetlerle igili  işlemleri yapmaktır. Bu amaçla; 

- her  türlü  projelerin geliştirilmesi,  teşvik ve  finanse edilmesi,

- “Yatırım”,  “Kalkınma”,   “Merchant  Bank”  ve  mevzuatın  yatırım

bankaları  hakkında  cevaz  verdiği  diğer  her   türlü bankacılık işlemlerinde 

bulunulması, 

- sigorta acentalığı yapılması,

- hisse   senedi,   her   nev'i   tahvil,   hisse   senedine çevrilebilir

tahvil,  kâra  ve zarara iştirakli  tahvil,  intifa  senetleri,  katılma  intifa 

senetleri,  kâr ve  zarara  ortaklık  belgeleri,  finansman  bonosu, diğer 

menkul kıymetler ve kıymetli  evrakların ihracı ve/veya ihracına ve arzına 

aracılık edilmesi ve  “underwrite” edilmesi, 

- belediye  altyapı  projeleri,  kentsel gelişme  projeleri,  sosyal  ve

kültürel projeler,  kooperatifler  aracılığıyla  konut  projelerinin   finansmanı   

ile  ilgili  tüm  diğer   hizmet   ve  danışmanlığın sağlanması, 

- faaliyet konuları ile ilgili olarak müşavirlik  yapılması,  menkul

kıymetler yatırım fonu kurulması ve işletilmesi, mevzuatın   müsaade ettiği 

diğer sermaye piyasası işlemlerinin yapılması, 

- ilgili   mevzuat   hükümleri   dahilinde   “leasing”    ve  “factoring”

işlemleri yapılması, 
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- menkul  kıymetler,  kambiyo  senetleri ve   para  piyasası  araçlarının

iskonto ve iştira edilmesi,   

- harici  ve  dahili  her türlü uzun,  orta ve  kısa  vadeli krediler

alınması ve verilmesi; yerli veya yabancı bankalar  ile  birlikte     kredi 

sendikasyon   işlemlerinin   lider    olarak  yürütülmesidir. 

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Tahvil İhracı

Ankara  Büyükşehir  Belediyesi yüklendiği önemli  projelerin 

finansmanını  sağlamak  amacıyla uluslararası piyasalarda  tahvil  ihraç 

etmiş ve bu işte önemli  başarı  kazanmıştır.  Uluslararası  sermaye 

piyasalarında tahvil ihracının temel koşullarından  biri  olan   uluşlararası   

rating  şirketlerine   “rating”   yaptırmak  suretiyle  borçlanabilme kapasitesini 

ölçtürmüştür.  Uluslararası  Standart  And  Poor's  Corporation  firmasına  

Ankara  Büyükşehir  Belediyesi'nin  yaptırdığı rating sonucunda uluslararası  

sermaye piyasasında Belediye tatmin edici bulunarak “BBB” notu  almıştır. 

Bu işlemden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi önce Alman sermaye 

Piyasasına sonra Japon sermaye piyasasına tahvil ihraç etmiştir. 

a. Alman Sermaye Piyasasına Tahvil İhracı

Ankara  Büyükşehir  Belediyesi,  yatırımların  finansmanında  

kullanmak amacıyla ekim 1990 tarihinde Alman sermaye piyasalarına  150 

milyon Alman  Markı tutarında tahvil ihraç  etmiştir.  

Ankara  Büyükşehir  Belediyesi'nin  ihraç ettiği tahvillerin kupon  faizi 

yüzde 10 ,  vadesi ise 5 yıldır (Ankara  Büyükşehir  Belediyesi, 1990b). 
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Alman sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ve uluslararası  

sermaye  piyasalarında Türkiye'nin  ilk  ihraç  edilen   belediye  tahvillerinin 

en  önemli  özelliği merkezi hükümet  veya  hazine garantisinin olmamasıdır.  

b. Tokyo Sermaye Piyasasına Tahvil İhracı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası  piyasalardaki  ikinci 

önemli   tahvil  ihracı  Mayıs  1991'de  Tokyo   sermaye  piyasasında 

gerçekleştirilmiştir.  Bu ihraçla birlikte 8.5 Milyar Japon  Yen'i  tutarında tahvil 

geliri  sağlanmıştır.  Bu  tahvil ihracının kupon faizi yüzde 8.4,  vadesi 5 yıldır.  

Bu ihraçta da merkezi  hükümetin  veya  hazinenin herhangi  bir  garantör 

rolü yoktur (Danışman, 1992).  

Ankara    Büyükşehir   Belediyesi'nin   uluslararası    mali  piyasalarda 

başarılı  tahvil ihracından sonra, belediyelerin  bu  imkandan yararlanmaları 

bir ölçüde kısıtlanmıştır.  Hazine ve Dış  Ticaret Müsteşarlığı tarafından 9 

Ocak 1993 tarih ve 21460 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 

kamu kurum ve kuruluşları  ile  belediyelerin yurt dışından her türlü nakdi 

kredi  sağlaması  ve  uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve diğer  

borçlanma  aracı  ihraç etmesi Müsteşarlığın ön iznine  bağlanmıştır.  Diğer  

yandan aynı tebliğe göre Müsteşarlığın ön izni alınmadan sağlanan  krediler 

ile  tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraçlarının  borç  kütüğüne kaydının 

yapılmayacağı ve bunlara ait anapara,  faiz  ve  diğer masrafların transferinin 

yapılamayacağı belirtilmiştir.  Bu  tebliğ  ile  belediyelerin  uluslararası  mali 

piyasalardan  fon  temini, merkezi idare tarafından denetim altına alınmıştır. 

    94



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

3. İSKİ'nin Sertifika İhracı

İstanbul  Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  (İSKİ)  büyük 

ölçekli  yatırımlarını finanse edebilmek ve acil  finansal  ihtiyaçlarını  

karşılayabilmek  amacıyla İSKİ  sertifikası  ihraç  etmiştir .  Halka 

arzedilmeksizin ihraç edilen ilk sertifika İSKİ  Yönetim  Kurulu'nun 31.07.1991 

tarih ve 991/1080 sayılı  kararına  dayanılarak yapılmıştır.  Sertifikaların 

nominal değeri 1. tertip  A  serisi 10 Milyar TL.,  1. tertip B serisi 10 Milyar TL.  

olmak  üzere toplam 20 Milyar TL.dir.  Sertifikaların vadesi 6 yıl  olup 

hamiline yazılıdır. 

İhraç  edilen  sertifikanın  ana para va faiz  ödeme  şekli;  yılda bir faiz 

ödemeli, 6. yılın sonunda anapara ödemelidir. Faiz  oranı birinci yıl için brüt 

yüzde 80, ikinci yıldan itibaren faiz  döneminin başlangıç tarihinde Ziraat 

Bankası, Vakıflar Bankası ve  Halk Bankasının bir yıl vadeli tasarruf 

mevduatına  uyguladıkları  faiz  oranı ortalamasının 1.1 katsayısı ile 

çarpılması  sonucunda   belirlenecektir. 

Bu   sertifikalar  halka   arzedilmeksizin  ve  aracı  kurum 

kullanılmadan   İSKİ  tarafından  doğrudan  İSKİ  ile  iş   yapan  yüklenicilere 

satılacak, İSKİ ihalelerinde teminat  olarak  kabul  edilebilecektir. 

İkinci  olarak  İSKİ su,  kanalizasyon ve  arıtma  tesisleri  yatırımlarını 

finanse etmek için 130 Milyar TL. tutarında tahvili  halka arz etmek için 

çalışmalara başlamıştır. Buna göre tahviller  A,B,C,D  serilerinde  olup,  2 yıl 

vadeli ve hamiline  yazılı  ve  yılda  bir faiz,  ikinci yılın sonunda anapara 

ödemelidir.  Faiz  oranı birinci yıl için yıllık brüt sabit yüzde 80-90 bandı 

içinde  kalmak  üzere  piyasa koşulları  dikkate  alınarak  belirlenecek,  ikinci 

yıl  için faiz döneminin başlangıç tarinden önce  yapılan  son  bir  yıl vadeli 
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hazine bonosu ihalesinde ortaya  çıkan  faiz  oranının  5  puan  fazlası  

olarak   saptanacaktır.   Tahvillerin  aracılık yüklenimini Yapı ve Kredi 

Bankası yapacaktır.  Tahviller  nominal  değer  üzerinden satılacak olup, 

erken  paraya  çevirme  taahhüdü  yoktur.  Tahvillerin  anapara ve faizlerinin 

vadesinde ödenmesini taahhüt eden kurum yoktur. 

1993  yılı içerisinde çıkarılacak 300 Milyar  TL.lık  ikinci parti  su 

sertifikasının faiz oranları ise İSKİ'nin uyguladığı su  fiyatlarındaki  artışa 

endeksli olacaktır.  İSKİ'nin  bu  şekilde  sertifika   ihracını varlığa dayalı 

menkul kıymet olarak görenler  olduğu  gibi buna karşı çıkanlar da 

bulunmaktadır.  Şayet  konuya Sermaye  Piyasası Kurulu tarafından olumlu   

bakılması durumunda, İSKİ  sertifika/tahvil  ihracı yoluyla yatırımları için yeni 

bir  fon kaynağı sağlamış olacaktır (Ekonomi Politika, 1992). 

4. Belediyelerin Dış Borçlanmalarındaki Artışlar

Yerel yönetimler, kentsel yatırım finansman açığını kapatmak  için 

diğer bir yol olarak dış borçlanmaya gitmektedirler.  Yerel  yönetimlerin   dış   

borçlanmaları  proje    kredileri   şeklinde  özellikle Dünya Bankası'ndan 

olmaktadır.  Özgelirlerinin  azlığı,  merkezi hükümet fonlarının yetersizliği 

sonucu yerel yönetimlerin  dış   borçlanmaları  giderek  artmaktadır.   T.C. 

Hazinesi  dış  borçlanmalarda garantör olarak yer almakta ve yerel 

yönetimlerin  dış borçlanma şartlarını düzenlemektedir. 
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  Hazine   ve   Dış  Ticaret  Müsteşarlığı   verilerine   göre  Belediyelerin 

orta ve uzun vadeli dış borç stoğu 1988 yılında 512  milyon  Dolardan 

1990'da 1032 milyon Dolara ve 1991 yılında  1192 milyon  Dolara 

yükselmiştir (Hazine ve Dış Ticaret  Müsteşarlığı,  1992:119). 

   Yerel   yönetimlerin  iç  piyasalardan  fon  temin   etmeden 

uluslararası  piyasalara yönelmelerinin nedeni, yerel yönetimlere  ulusal 

sermaye  piyasasında  uygun  koşullarda   kaynak   temin  edebilecek  bir 

bankacılık faaliyetinin olmamasıdır.  1580 sayılı  Belediyeler  Kanunu,  4759 

sayılı İller Bankası Kanunu  ve  2499 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu yerel 

yönetimlerin tahvil  ihracı  yoluyla  sermaye piyasalarından kaynak temin 

edebilmelerine cevaz  verirken bu imkan hiç kullanılmamaktadır.  

Yerel   yönetimlerin   dış   borç   stokundaki   artış,   bu  yönetimlerin 

hizmetlerini yerine getirebilmek için dış  borçlanma  yoluna  gitmek zorunda 

kaldıklarının en güzel  ifadesidir.  Ancak  dış  borçlanma  yolu  ile kaynak 

sağlamak yerel  yönetimler  için  oldukça  güçtür.  Çünkü  her  türlü dış  

borçlanma  için  merkezi  hükümetin  onayını  almak  durumundadırlar.  Diğer  

yandan  kredi  verecek   yabancı  kuruluşun  kredi  anlaşmasında   öne 

sürdüğü  şartların yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. 

Yerel  yönetimlerin dış  borçlanması  için   T.C.   Hazinesi  garantör 

olmakta ve yerel yönetimlere uygun koşullarda dış kredi  bulmaktadır.  

Hazinenin  garantörlüğü kredi almada  bir  kolaylık  sağlarsa  da  yerel 

yönetimleri,  borçlarını ödemede  her  zaman  atalete  yöneltebilecek  riskleri 

de içinde  taşımaktadır.  Yerel  yönetimlere  uygun  koşullarda dış kredi 

bulacak ve  onlar  adına  görüşmeler yapacak, gerektiğinde garantör 

olabilecek bir bankanın  olmaması   dolayısıyla, bu  fonksiyonu  Hazine  ve 

Dış   Ticaret  Müsteşarlığı üstlenmektedir.
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E- YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞMELER

Son  yıllarda ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmeye paralel  olarak 

yerel yönetim anlayışında da değişmeler olmaktadır.  Yerel  sorunların   yerel 

düzeyde   çözümlenmesi   düşüncesi,    yerel  yönetimlere    daha   fazla 

kaynağın   aktarılmasını    gerekli  kılmaktadır.  Bu  gelişme sonucunda yerel 

ve  merkezi  yönetimler  arasında yetki, görev ve kaynak paylaşımının 

yeniden düzenlenmesi düşüncesi giderek güçlenmektedir.  Yerel yönetim 

anlayışındaki bu   gelişmeler  yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin 

idari  ve  mali   vesayetinin  gözden   geçirilmesini  zorunlu  kılmaktadır.  

Günümüzde  merkezi  yönetimin yerel  yönetimler  üzerindeki  ağır  vesayeti 

kabul  görmemektedir.  Diğer yandan merkezi  yönetimin  ulusal gelişme ve 

kalkınma çabalarına yerel yönetimlerin de katkı  sağlayabileceği,   yerel 

gelişmenin ulusal gelişmenin bir parçası  olduğu   ve   yerel   ekonomik 

hayatın   oluşturulmasında    ve  yönlendirilmesinde  belirleyici  bir rol 

oynayabilecekleri  bugün  daha iyi anlaşılmaktadır. 

Yerel    yönetimlerin    önem   kazanmasında    uluslararası  gelişmeler 

de etkili olabilmektedir. Bu konuda en önemli gelişme,  Türkiye tarafından 

21.11.1988 tarihinde Strasburg'ta imzalanan ve  8.5.1991  tarihli  3723 sayılı 

Kanun'la onaylanması uygun bulunan  “Avrupa  Yerel  Yönetimler  Özerklik 

Şartı” nın  92/3398   sayılı   Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmesidir. 

(R.G.  3 Ekim 1992  sayı:21364) 
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Söz  konusu  Anlaşmaya göre ;  yerel  makamlara,  kanunlarla 

belirlenen  sınırlar  çerçevesinde,  kamu  işlerinin  önemli  bir  bölümünü 

kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun  çıkarları  doğrultusunda  

düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı tanınmaktadır  (m.3/1). Yerel 

makamlara verilen yetkiler normal olarak  tam  ve  münhasırdır.  Kanunda 

öngörülen durumlar dışında,  bu  yetkiler,  öteki merkezi veya bölgesel 

makamlar tarafından zayıflatılamaz ve sınırlandırılamaz  (m.4/4). Yerel 

makamları doğrudan ilgilendiren tüm  konulara  ilişkin  planlama ve karar 

alma  süreçleri içinde, kendileriyle  olanaklar  ölçüsünde  zamanında  ve 

uygun  biçimde danışılacaktır  (m-4/6).   Yerel   makamların   idari   denetimi, 

denetleyen makamın  müdahalesinin “korunması amaçlanan çıkarların 

önemiyle  orantılı” olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır 

(m.8/3). Yerel makamların mali kaynakları anayasa ve kanunla belirlenen 

sorumluluklarla  orantılı olacaktır (m.9/2). Mümkün  olduğu  ölçüde,  yerel 

makamlara yapılan  hibeler  belli projelerin  finansmanına  tahsis edilme 

koşulu  taşımayacak  ve hibeler   yerel   makamların  takdir  hakkı  

kullanmadaki   temel özgürlüklerini kısıtlamayacaktır  (m.9/7). Yerel 

makamlar sermaye yatırımlarının   finansmanı  için  kanunla  belirlenen 

sınırlar içerisinde ulusal sermaye piyasasına girebilecklerdir (m.9/8). 

Avrupa  Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndan  yaptığımız  bu alıntılar;  

özerk,  demokratik,  daha  az idari ve  mali  vesayet  altında  olan, 

görevleriyle orantılı yetki ve parasal kaynaklara  sahip  yerel  yönetim 

anlayışını  yansıtması  ve  bu  Anlaşmanın  Türkiye  tarafından imzalanmış 

olması önemli bir  gelişme  olarak  görülmelidir. 
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F- SOSYAL VE EKONOMİK YAPIDA DEĞİŞMELER VE İLLER
BANKASI

Ülkemiz;  Şehirleşme  ve  nüfus artış  hızının  yüksek, buna karşın 

düzenli kentleşmenin sağlanması için gerekli  insangücü ve finansman 

kaynaklarının yetersiz, belediyelerin idari,  mali  ve kurumsal  gelişmişlik  

düzeyinin  düşük olması gibi  bir  durumla yüzyüzedir. 

Kentsel yaşamın kalitesinin yükseltilmesi amacı trilyonlarca lira 

kaynağın bulunmasını gerektirmektedir.  Kentsel yatırımların niteliğindeki  

değişmeler  ve  teknoloji  kullanımı  yatırımların pahalı olması sonucunu 

doğurmaktadır. 

Son   yıllarda  belediyeler  harcamalarını ve  yatırımlarını finanse 

edebilmek amacıyla arayış içerisine girmişlerdir.  Banka kurmaya  teşebbüs  

etmek, tahvil  ihraç  etmek,  dış  borçlanmaya başvurmak bunlar arasında en 

önemlileri olarak sayılabilir. 

Ayrıca  yeni kurulan  belediyelerin ve yerel  halkın,  yerel hizmetlerin 

karşılanması amacıyla daha fazla   kaynak  talebinde bulundukları bir 

gerçektir. 

Oysa belediyelerimizin mali güçlerinin zayıf olması,  kaynak 

yaratamamaları, modern  yönetim ve finansman tekniklerinin  hemen  hiç 

kullanılmaması,  nitelikli personel  yetersizliği,  kurumsal azgelişmişlik   gibi 

iyi   olmayan  vasıfları,  karşılaştıkları  problemlerin çözümünü imkansız 

kılmakta veya zorlaştırmaktadır. 

İşte bu noktada,  belediyelerin en büyük yardımcısı olan  ve ilk 

kuruluşu 1933 yılına kadar uzanan İller Bankası'na çok önemli görevler 
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düşmektedir.  Fakat  İller  Bankası'nın  yaklaşık  2500 belediyenin  hemen 

hepsi ile muhatap olduğu düşünülürse, bunun ne derece  zor  bir  görev 

olduğu  daha  iyi  anlaşılabilir.   2500 belediyenin  hemen tüm kentsel 

hizmetleri için  İller  Bankası'na müracaatı, Banka'nın “aşırı yük” ile 

yüklenmesine yol açmaktadır. Bu  durum  Banka'nın  çalışmalarında etkin  ve 

verimli  olmasını engelleyebilecek bir mahiyet göstermektedir. 

Belediyeler adına yapılan bütün  işlerin  projelendirilmesi, finansmanı,  

malzeme temini, ihale edilmesi, izlenmesi gibi bütün sürecin Banka 

tarafından yapılması,  bu konuda yerel yönetimlerle işin  paylaşımından 

kaçınılması, yetkilerin Banka'da temerküzü de kentsel  sorunların 

çözümünde ayrı bir  handikap oluşturmaktadır. Banka  bu  yapısı nedeniyle 

yerel yönetimler üzerinde  ağır  mali vesayet uygulayan bir kuruluş görünümü 

kazanmaktadır. 

Banka'nın,   belediyeler   için  yeni  finansman  kaynakları yaratma   

imkanı   varken   modern   finans   tekniklerini    hiç kullanmaması,   

yatırımların  yüzde  80-85'inin  merkezi  hükümet kaynaklarından   

sağlanmasına   yol   açmaktadır.    Bu   nedenle belediyeler  gibi  iller 

Bankası'da merkezi hükümet  kaynaklarına bağımlı hale gelmiş 

bulunmaktadır. 

  Oysa  sosyal  ve  ekonomik gelişmeye  paralel  olarak  İller Bankası 

bir yandan bazı fonksiyonlarını zamanla yerel yönetimlere devrederek onların 

güçlenmesine katkıda bulunmalı,  diğer  yandan modern   finans  ve  yönetim 

tekniklerini  kullanmak   suretiyle işlevlerini geliştirmeli,  belediyelere yenilikçi 

davranışlarıyla öncü olmalı, kentsel dolayısıyla ulusal gelişme çabalarına 

destek olmalıdır.  Başka  bir deyişle İller Bankası, günümüz koşullarına uyum 

sağlamak amacıyla kendisini yeniden tanımlamalıdır. 

    101



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

V. BELEDİYE HİZMETLERİNİN KARŞILANMASINDA VE
FİNANSMANINDA  İLLER BANKASI'NIN YENİ ROLÜ

A- SERMAYE PİYASALARINDAN FON TEMİNİ

İller Bankası günümüzde belediyeler adına yatırım yapan önemli  bir 

kuruluştur.  Banka,  yatırımların finansmanında önemli ölçüde merkezi 

hükümet  kaynaklarına  bağımlıdır.   İller  Bankası'nın oynayabileceği 

fonksiyonlardan  birisi  belediye yatırımları için finansman kaynakları 

yaratmasıdır.  Ancak bugünkü haliyle   İller Bankası'nın böyle bir faaliyeti 

olmamaktadır. Banka, sadece kendi  programında  yer alan belediye 

yatırımlarına finansman sağlamakta olup  bu  finansmanın  toplam  yatırım  

içerisindeki  payı  yüzde  10-20'ler  seviyesindedir.   Diğer  yandan  Banka, 

belediyelerin herhangi bir konuda yapmış oldukları kredi taleplerini 

finansman yetersizliği gerekçesiyle kabul etmemektedir. 

Belediyelerin   kısa   ve   uzun  vadeli   fon   taleplerini karşılayabilecek   

uzmanlaşmış  bir  kurumun  olmaması,   kentsel gelişme çabalarını da 

olumsuz etkilemektedir. 

30.7.1981  tarih ve 2499 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu'nun kabul 

edilmesiyle,  sermaye piyasası faaliyetleri düzenlenmiştir.  Yatırım  ve 

tasarruf kararlarının farklı   birimlerce  verildiği merkezi  olmayan bir 

ekonomide sermaye  piyasasının temel  işlevi tasarrufların yatırımlara 

kanalize edilmesidir.  Genellikle kabul  edilen  görüşe göre sermaye 

piyasaları uzun vadeli  fonların  arz  ve talep edildiği yerlerdir.  Sermaye 

piyasalarına sabit  sermaye  yatırımlarının  finansmanı  için  başvurulması,  

kentsel  altyapı  yatırımlarının  finansmanı için bu piyasalardan fon 

sağlanmasını  mümkün hale getirmektedir. 
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Sermaye piyasalarından sağlanacak fonların kentsel   altyapı 

yatırımlarına  kanalize edilmesinde İller Bankası mali aracı  bir kurum  olarak 

faaliyet gösterebilir.  Bir mali aracı olarak İller  Bankası, belediyelerin ihraç 

edecekleri mali araçlar  vasıtasıyla toplanan   fonların   belediyelere  uygun 

vade   ve   koşullarda  aktarılmasında bir fonksiyon üstlenebilir. 

Belediye  gelirlerinde merkezi hükümet tarafından  yapılacak  

transferlerle    sağlanan    artışlar,    belediyelerin    kaynak  sorunlarının 

çözümünde kolaycı bir çözüm niteliğindedir.  Sermaye  piyasalarının gelişmiş 

olduğu ülkelerde yerel yönetimler, sermaye yatırımlarını  finanse  etmek için 

sık sık  sermaye  piyasalarına ihraççı  olarak  girmektedirler.   “Türkiye'de 

belediye   finans piyasasının   mevcut  olmadığını  söyleyenler  bulunsa  bile 

bu piyasanın arz ve talebe bağlı olduğu tartışılabilir. Türk sermaye 

piyasasının   sorunu   Hazine  dışındaki  ödünç   alan   kaliteli kuruluşlardan 

tedavül arzının eksikliğidir” (Ringle, 1985). İller  Bankası  ve belediyelerin 

sermaye piyasalarına menkul kıymet  arz eden  kuruluşlar olarak girmesi 

Türk sermaye piyasasını da olumlu etkileyebilir.    “Sermaye  piyasasının  

gelişmesi,   bir  bakıma sermaye     piyasasında    tedavüleden     menkul 

kıymetlerin çeşitlendirilmesi   ve  sermaye  piyasasında  faaliyette  bulunan 

yardımcı   kuruluşların  sayılarının   arttırılmasıdır.   Sermaye piyasası  

araçları,  sermaye  piyasası  faaliyetlerine  derinlik, sermaye piyasası 

kuruluşları ile sermaye piyasası  faaliyetlerine genişlik  kazandırırlar” (Türk, 

1984). İller Bankası'nın sermaye piyasasında faaliyet göstermesi; Banka 

yeteneklerinin gelişmesine ve  piyasa  koşullarında çalışması  Banka 

faaliyetlerinin  etkin olmasına yol açması bakımından yararlı olacaktır.      
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Türkiye'de   tahvillerin  kalitesinin  belirlenmesinde   çok  önemli 

görevler üstlenen “rating” şirketlerinin bulunmaması  bir eksiklik  olarak 

görülebilir.  Ancak ileride bu tür  şirketlerin Türk    sermaye   piyasasında    

faaliyet    gösterebileceklerini düşündüğümüzde, belediyelerin tahvil ihraç 

etmelerinde önemli bir gelişme  sağlanabilecektir.  Çünkü rating şirketlerinin  

belediye tahvilleri  için  verecekleri  notlar  tahvil  ihracını  doğrudan 

etkileyecektir.   Bu   durumda,  ihraççı   belediyelerin   rating şirketlerinden   

geçer  not  alabilmesi  için  mali  ve  kurumsal yapılarını  geliştirmek amacıyla 

gerekli düzenlemeleri  yapmaları bir zorunluluk haline gelecektir. 

Belediyelerin,   uluslararası  sermaye  piyasalarından  daha düşük 

maliyetle borçlanabilme olasılığı bu kuruluşların  “rating” işlemine açık 

olmalarını gerektirir.  Örneğin,  Ankara Büyükşehir  Belediyesi'nin    tahvil 

ihracı   rating    işleminden    sonra  gerçekleşebilmiştir. 

  Rating    analizi;   ulusal    ve    uluslararası    sermaye  piyasalarından  

kaynak sağlayan kuruluşların menkul kıymetlerinin faiz  ve anapara 

ödemelerini zamanında yerine  getirmeme  riskini  ölçmek  için kullanılan bir 

disiplindir.  Rating,  yatırımcılara  bilgi  sağlayan  bir  kaynak  olduğu  gibi, 

kuruluşların  kaynak  maliyetini azaltmada önemli bir işlem ve  çoğu zaman 

uluslararası  sermaye piyasalarına girmek için yasal bir zorunluluktur.  
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  “Faiz ve ana  para ödemelerinin  yapılmaması ya da  güç yapılması   

olasılığı tahvillerde önemli  bir risk türünü oluşturmaktadır. Buna ödememe 

ya da kredi riski denmektedir. ABD'de tahvillerin  sınıflandırılmasında geniş  

ölçüde  Moody's Investors  Service Inc. ve Standard and Poor's Corporation 

adlı şirketlerin  geliştirdikleri  sistem kullanılmaktadır”  (Tecer,  1989:103). 

Standard  and Poor's ve Moody's şirketlerinin tahvil  kalite 
sınıflandırmasında kullandıkları sistem şu şekildedir:  

Tablo 26. Standart and Poor's ve Moody's Şirketlerinin Tahvil  
Kalite Sınıflandırması 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kalite Sınıfı            Moody's     S&P          Kalite Sınıfının Özellik 

        Tanımı  
-----------------------           ----------   ------------     ------------------------------------- 
Çok yüksek kalite     Aaa       AAA         Faiz ve anapara ödemelerini 

        zamanında  karşılama   gücü 
son derece yüksek 

Yüksek kalite          Aa          AA            Faiz ve anapara ödemelerini 
         zamanında  karşılama   gücü 
         son derece yüksek 

Ortanın üstü kalite    A             A             Faiz ve anapara ödemelerini 
         zamanında  karşılama   gücü 
         yüksek             

Orta kalite Baa       BBB          Yeterli ödeme gücüne sahip 

Ortanın altı kalite Ba           BB          Spekülatif nitelikleri vardır 

Spekülatif B B            Faizlerin   ve   anaparanın    
zamanında ödenmesi olasılğı  
düşük

Ödeme gecikmeli Caa         CCC        Ödemede gecikmeli düşük  
kaliteli tahviller 

Ca            Cc          Yüksek derecede spekülatif  

C - En düşük kalite

- D İflasa gidebilir
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kaynak : Meral Tecer, Tahvil Yatırımlarının Yönetimi, s.104. 
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İller Bankası'nın ve belediyelerin uluslararası piyasalardan kaynak 

temin  edebilmeleri   için  rating  işleminin  yapılması zorunlu bir durum 

olabilir.  Ancak, rating  işleminden yüksek not alınması halinde bu kuruluşlar 

kolaylıkla uluslararası piyasalara  açılabileceklerdir. Ülkemizde  yaşanan 

yüksek enflasyonist  ortam  nedeniyle  uzun  vadeli,  düşük faizli şartlarda fon  

temini  güç  olabilir.  Bu  nedenle İller Bankası ve belediyelerin uzun vadeli 

fon   temininde    uluslararası  sermaye  piyasaları  bir   çözüm olabilir. 

  “Belediyeler   ödünç   para  alanlar  için   kabul   edilmiş  uluslararası   

standartları  benimsediklerinde  ve   söz   konusu  standartlarla  ilişkiler bir 

kez  geliştirildiğinde, uluslararası  piyasalardan    ödünç       para      alınması   

başarıyla  gerçekleştirilebilir...   Uluslararası    ödünç    para    alma 

standartlarını   şimdi   benimsemiş   olan   belediyeler,   çaba harcamamanın   

çok daha kolay bir yol olması  nedeniyle  gecikmiş olan belediyelere kıyasla 

çok  daha kısa bir sürede  uluslararası sermaye  piyasaları tarafından kabul 

edilecekler ve çok daha  iyi finansman seçeneklerine sahip olacaklardır” 

(Ringle, 1985). 

İller   Bankası'nın  sermaye  piyasalarından  fon   sağlamak  amacıyla   

mali    araçlar  ihraç  etmesine  hukuken  bir   engel  bulunmamaktadır.   

4759  sayılı  İller  Bankası  Kanunu'nun   22.  maddesine   göre;  Banka 

kayıtlı  sermayesinin  tamamına   kadar  Amortisman ve Kredi  Sandığı'nın 

mütalaâsı,  Maliye Bakanlığı'nın  oluru  ve  Bakanlar Kurulu'nun onayı ile 

borçlanma  yapabilir  ve  tahvil çıkarabilir. Maliye Bakanlığı'nın önceden oluru 

alınmak ve  yukarıdaki   sınırlar  içerisinde  kalmak  şartıyla   girişilecek  

taahhütler   karşılığında  bono  ihraç   edebilir.   Bu   suretle  çıkarılacak 

bonolara Maliye Bakanlığı kefalete yetkilidir. 
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Tahvil  ihracı yoluyla fon temini yetkisi 3.4.1930 tarih  ve  1580 sayılı 

Belediyeler Kanunu'nun 10. maddesine 9.7.1953 gün  ve  6124   sayılı   

Kanun'la yapılan  ekle  bu  hak  belediyelere  de  tanınmıştır.  Bu maddeye 

göre;  tasdikli imar planlarının tatbiki  dolayısıyla    yapılacak   istimlak 

bedellerinin    ödenmesine,  istimlakın  gayesine  ve  imar  planına  uygun 

olarak  yapılacak  tesislerin    meydana   getirilmesine   tahsis   olunmak 

üzere  belediyelerce  en çok 20 yılda itfa olunmak kaydıyla  ve  Türkiye 

Emlak  Kredi Bankası kefaletiyle belli şartlar içerisinde  tahvil  çıkarılabilir.  

“Bu  yetkiye  dayanarak İstanbul Belediyesi  1954  yılında  50  milyon TL., 

1958 yılında 75  milyon  TL.  tutarında  tahvil  ihraç  etmiş  fakat  satışları  

başarılı  olmamıştır.  Bu  nedenle  günümüze kadar tahvil yolu uygulamada 

kullanılmayan  bir imkan olarak kalmıştır” (Tekeli,  1978:131). Belediyelerin 

tahvil  ihracı  yoluyla  fon teminine başarılı bir  örnek  olarak  Ankara 

Büyükşehir  Belediyesi'nin  Alman ve Japon  sermaye  piyasalarına  tahvil 

ihracı  gösterilebilir.  Bu  örnek aynı  zamanda  gerekli  koşulların yerine 

getirilmesi durumunda  belediyelerin bu  imkanı güvenle kullanabilmelerini 

göstermesi bakımından  da  anlamlıdır.  2499  sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu'da yerel yönetimlerin tahvil  ve  diğer borçlanma senedi ihraç 

etmesine izin  vermektedir.  Söz  konusu Kanun'un 3/d ve 13.  maddesine 

göre;  mahalli idareler  ve  bunlarla  ilgili  özel  mevzuatları  uyarınca  faaliyet 

gösteren  kuruluş,   idare   ve  işletmelerin  tahvil  ve  diğer  borçlanma 

senetleri ihraç edebilecekleri kabul edilmiştir.  İhraç limitleri ise Bakanlar 

Kurulu'nca belirlenecektir. 
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İller  Bankası,  kendi  Kuruluş Kanunu yanında aynı  zamanda 

25.4.1985 tarihli 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 95.  maddesinde sayılan 

kalkınma ve  yatırım bankalarıyla ilgili düzenlemelere de tabidir.  Kalkınma ve 

yatırım bankalarının mevduat kabul  etmeyen kuruluşlar  olması  nedeniyle 

bu kuruluşların fon  temininde  en  önemli  finansman  kaynağı sermaye 

piyasaları  olmaktadır.  3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 13. maddesinin 4. 

fıkrası; kalkınma ve  yatırım bankalarının genel esaslar çerçevesinde tahvil, 

bono  ve benzeri  menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı suretiyle sermaye 

piyasasından   kaynak   sağlamalarını   mevduat   olarak    kabul 

etmemektedir.   Yine   Hazine  ve  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'nın  19.11.1990 

tarih  ve 52440 sayılı  yazısıyla  İller  Bankası'nın  kalkınma ve yatırım 

bankası statüsünde bulunduğu ve mevduat kabul  edilmesinin   3182  sayılı  

Bankalar  Kanunu'nun  13.   maddesine  aykırılık  oluşturması nedeniyle söz 

konusu  mevduatın  tasfiyesi  istenmiştir.   İller  Bankası  bu  nedenle 

bilançosunda  görünen  mevduatları tasfiye yoluna gitmiştir. 

Bankaların  sermaye piyasasında aracılık yapabilmeleri  2499 sayılı  

Sermaye  Piyasası Kanunu'nun 50.  maddesine  göre  mümkün  olmaktadır. 

Bu maddeye göre; kendi  menkul kıymetlerini halka arz  eden  bankalar ile 

Kanun'un V.  bölümünde öngörülen faaliyetlerde  bulunan  bankalar, 

bunlarla  sınırlı olarak  2499  sayılı  Kanun  hükümlerine tabi olmaktadırlar.  

Yine sermaye Piyasası Kanunu'nun 34.   maddesi  aracı  kurum  ve 

bankaların  faaliyet  şartlarını düzenlemiştir.  Bu maddeye göre aracı kurum 

ve bankaların sermaye piyasalarında  faaliyet  gösterebilmeleri için  Sermaye 

Piyasası Kurulu'ndan izin almaları gerekmektedir. 

    108



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Bankaların sermaye piyasasında aracılık yapabilmesi ve İller 

Bankası'nın    kalkınma/yatırım    bankası   statüsünde    olması dolayısıyla  

İller Bankası sermaye piyasasında  hukuken  faaliyet  gösterebilecektir. 

Bunun  için de İller Bankası'nın 31 Ocak 1992  tarih  ve  21128  sayılı  Resmi 

Gazete'de  yayımlanan   Aracılık  Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile 

Bunların Faaliyetlerine  ve  Yetkilendirilmesine İlişkin Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik'in  13.  maddesinde   yer   alan   bankaların   aracılık   

faaliyetlerinde  bulunabilmeleri   için  aranan  genel  ve  özel  şartları  yerine 

getirmesi gereklidir. 

İller  Bankası  tarafından  yapılabilecek  sermaye piyasası          

faaliyetleri; 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3794 sayılı Kanun'la 

değişik 30. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; 

a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya

halka arz yoluyla satışına aracılık (birincil piyasa).  

b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık

amacıyla alım satımı (ikincil piyasa). 

c) Finansal göstergelere,  sermaye  piyasası araçlarına, mal  ve

kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi  yapılmasına  aracılık. 

d) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım  satımı

(repo). 
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e) Yatırım danışmanlığı.

f) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği.

İller Bankası, kentsel altyapı yatırımları ile belediyelerin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, yukarıda sayılan faaliyetlerden 

amacına  uygun  olanların  bir  veya   birkaçında aracı  bir kuruluş gibi 

faaliyet gösterebilir.  İller Bankası'nın   aracılık  rolü; menkul kıymetleri kendi 

nam ve hesabına,  başkası nam  ve hesabına veya kendi namına başkası 

hesabına alıp  satması şeklinde olacaktır. 

1. İller Bankası'nın Menkul Kıymet İhracı

İller  Bankası  sermaye piyasasına  tahvil ve  diğer  menkul  kıymetleri 

ihraç ederek fon temin edebilir.  İhraç edilen  menkul kıymetlere karşı her 

türlü hak ve borçlar Banka'nın kendisine ait  olmaktadır.   Banka,   menkul 

kıymet  ihracı  yoluyla  sağladığı fonları,   küçük  bir  kâr  marjıyla,   kentsel 

hizmetlerin   ve yatırımların  finansmanında  kullanılması  amacıyla  

belediyelere kullandırabilir.   Banka'nın   kendi   itibarı  ile  bu   şekilde 

sağlayacağı fonların, maliyetinin, belediyelerin  tahvil ihracına göre daha az 

olacağı düşünülmektedir.  

İller  Bankası'nın  menkul kıymet ihracı  yoluyla  sağladığı  fonların  

maliyeti piyasa koşullarını yansıtacaktır.  Bu  nedenle  Banka, fonların 

temininde ve tahsisinde son derece dikkatli olmak  zorundadır.  Fon 

maliyetinin daha düşük olması amacıyla, piyasada  sürekli  araştırmalar  

yapmak ve menkul kıymet ihracı için  uygun  zamanları kollamak 

durumundadır. 

    110



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Banka  bu  fonların kullanımında ise geliştirilecek bir  çok  kritere 

uygunluk  şartı  arayabilir.   Herşeyden  önce  fonların  kullanımında  

uygulanacak faiz oranı piyasa faiz  hadlerinin  bir  kaç  puan  üstünde 

olmalıdır.  Bu  bir  kaç  puan  fazlalık  ise  Banka'nın  belediyelere  fon 

aktarma işlevi karşılığında  alacağı  komisyon  ücreti olarak düşünülmelidir. 

Bu komisyon  gelirlerinin  Banka'nın  mali  yapısını güçlendirici bir etkisi  de 

olacaktır.  Banka'nın  menkul  kıymet  ihracıyla  sağladığı  fonlar  hiç  bir 

şekilde maliyetlerinin altında belediyelere sunulmamalıdır.  Aksi  bir   durum 

Banka   kaynaklarını   ve   mali   gücünü   olumsuz  etkileyeceğinden,   bir 

süre  sonra  Banka  sermaye  piyasasında  gerekli  rolü  oynayamayacaktır.  

Çünkü İller Bankası da  sermaye piyasasından  fon  temin  ederken 

yatırımcılar  açısından  diğer  menkul kıymet ihraç edenlerden farklı bir 

konuma sahip  değildir.  Bu  nedenle  yatırımcılar mali  aracın  niteliği,  faizi, 

vadesi  yanında  ihraççı  kuruluşun  da  güvenirliliğini,   mali  gücünü, 

itibarını dikkate alacaktır. 

2. Sermaye Piyasalarında Mali Aracılık Rolü

a. Kendi Nam ve Hesabına Aracılık

İller   Bankası,   belediyelerin  ihraç  edecekleri   menkul  değerleri  

satın  alarak kendi nam ve  hesabına  tasarruf  sahibi  gerçek   ve  tüzel 

kişilere  satmayı  taahhüt  edebilir.   (firm   Commitment Underwriting) 

Banka'nın bu işlemden elde edeceği  kâr,  menkul  kıymetin  halka satışından 

sağlanan hasılat  ile  ihraççı  belediyeye ödenen tutar arasındaki net farktır. 
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İller  Bankası'nın,   belediyelerin  ihraç  ettiği    menkul  kıymetleri    

satın  alarak  kendi  nam  ve  hesabına  halka  arz  etmesinin bir kaç nedeni 

olabilir : 

Bunlardan bir tanesi; belediye menkul kıymet piyasasında  bu  menkul 

kıymetlere  yatırımcı  talebinin düşük  olması  ve  Banka  garantisi  altında  

dahi normal piyasa faiz hadlerinde  satışının mümkün olmamasıdır. Bu 

durumda Banka bu tahvilleri doğrudan satın  almak  yoluyla belediyelere 

finansman  sağlayabilir.  Banka'nın,  belediye menkul kıymetlerini satın 

almasının ikinci nedeni,  mali  durumları   iyi   olmasına   rağmen  küçük 

olmaları   sebebiyle  yatırımcıların   ilgi   göstermediği   belediyelerin 

bulunması  ihtimalidir.  Küçük  belediyeler,  piyasada fazla  tanınmadıkları  

için  ihraç  edecekleri menkul kıymetleri  pazarlamada  başarısız  olabilirler 

veya piyasa faiz oranları kabul edilebilir ölçülerden  bile   daha  yüksekte 

gerçekleşebilir.   Diğer  yandan  ekonomik  konjonktüre  bağlı  olarak 

uygulanacak sıkı  para  politikası  bu  belediyelerin   sermaye  piyasalarından  

fon  teminini   imkansız  kılabilir.  Bir  başka neden de herhangi bir 

belediyenin son çare  olarak  menkul kıymet ihracıyla olsa bile kaynak temin 

edememesi  durumunda  İller  Bankası bu belediyelere ait  menkul  kıymetleri  

satın   alarak  kendi  nam  ve  hesabına  piyasaya   arzedebilir.             

Menkul  kıymetlerin,  satın alma tarihinden sonra  kötüleşen  piyasa 

koşullarında  beklenen kâr marjıyla  satılamaması,  İller  Bankası'nın 

üstlendiği bir risk olmaktadır.  Piyasa  koşullarında meydana gelebilecek ani 

değişiklikler, riski arttıracaktır. 
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Belediye  menkul  kıymetlerinin  Banka'ca satın  alınmasının  amacı;  

piyasanın, belediyelere kaynak tahsisini  normal  şartlar  altında dahi 

yapmaması halinde, Bankanın belediye  menkul  kıymet  piyasasını  

düzenlemek   ve piyasa aksaklığını gidermek  amacıyla müdahale etmesini 

sağlamaktır.  Diğer bir amaçta; belediye menkul  kıymetlerini yatırımcılar 

açısından cazip hale getirerek piyasada bir güven ve istikrarın sağlanmasına 

katkıda bulunmaktır (Bagwell vd., 1979). 

İller  Bankası  tarafından  satın alınacak  belediye  menkul 

kıymetlerinin objektif bir esasla sınırlandırılması  ve  bunların  satın  

alınmasında  ciddi  kriterler  saptanması  zorunludur.  Bu sınırlamalar   

Banka'yı   sınırsız  bir   şekilde   borçlanmaktan  koruyacağı gibi piyasaya da 

istikrar kazandıracaktır. Tahvillerin  hangi  durumlarda  alınacağı  hususunda 

getirilen  sınırlamalar,  belediyelerin  kendileri tarafından hiç bir çaba 

harcamadan Banka  kaynaklarına yönelmelerini engelleyecektir. 

b. Belediye Menkul Kıymetlerini Gerektiğinde

Satın Alma Taahhüdü (Stand-by Underwriting) 

Belediye   menkul  kıymetlerinin  doğrudan  halka  arzı   da sözkonusu 

olabilir.  Bu  durumda İller Bankası belirli bir  süre  içerisinde   halka 

satılamayan   menkul   kıymetlerin   kendisi  tarafından satın alınacağını 

belediyeye  taahhüt  edebilir. İller  Bankası,     belediyenin   satışını   

gerçekleştiremediği  menkul  kıymetleri  satın  alarak  bunları kendi nam  ve 

hesabına  halka   arzedebilir. 
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İller   Bankası'nın  buradaki  en  önemli  işlevi   ihracın  başarısı  için 

bir  sigorta  rolü  oynamasıdır.   Menkul  kıymet  ihracında tereddüt gösteren 

belediyelere İller Bankası tarafından  verilebilecek bu taahhüt belediyelerin 

piyasaya güvenle girmesini  sağlayacaktır.  Diğer  taraftan  Banka'nın  böyle 

bir  taahhütte  bulunması, özel yatırımcılara belediye menkul kıymetlerinin 

satın alınmasında bir güven unsuru olacaktır.      

Bu  uygulama  ile  İller  Bankası,   uygun  faiz  hadlerinde 

belediyelerin  menkul  kıymet  ihracı  yoluyla  fon   toplamasına  rağmen, 

amaçladığı düzeyin altında kalmaları durumunda satılmayan  kısmı satın 

alarak finansman sağlamış olacaktır. 

c. Belediye Nam ve Hesabına Aracılık

Sermaye  Piyasası Kanunu'nda yerel yönetimlerin ve  bunlarla ilgili 

özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare  ve  işletmelerin 

tahvil ve sermaye piyasası  aracı  niteliğindeki  diğer  borçlanma  senedi 

ihraç edebilecekleri  kabul  edilmiştir.  Böylece belediyeler, kendi nam ve 

hesaplarına menkul kıymet ihraç  edebileceklerdir.  Bu  durumda İller 

Bankası'nın  rolü,  belediye  menkul   kıymetlerinin  halka  satışında  

belediyelere   yardımcı  olmakla sınırlı olacaktır. 

Banka,  bu  işlem  sırasında  herhangi  bir  taahhüt  altına girmeksizin,    

halka   arzedilen   menkul   kıymetlerin    satış  hizmetlerini  sunmaktadır.  

Burada  bir risk üstlenilmiş  olmayıp  yalnızca senetlerin alıcıya ulaşmasında 

bir yardım  sözkonusudur.  Banka    ise bu hizmetleri karşılığında bir 

komisyon geliri  elde edecektir. 
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İller Bankası,  belediye menkul kıymetlerinin halka  arzında aracılık 

yapabileceği gibi, potansiyel alıcılarla ilişki kurarak,  müşterilere  tavsiyede 

bulunarak,   reklam,   ilan  ve   tanıtım  faaliyetinde bulunarak satışta etkin bir 

rol üstlenebilir. 

Belediye  menkul  kıymetlerinin  önceden  saptanmış  belirli  sayıda  

tasarrufçu  bireylere  veya  kurumlara  satılması  olarak  bilinen   tahsisli 

satışlarda  (özel  plasman)   İller   Bankası  belediyelerle,  menkul  kıymet 

talep eden  yatırımcılar  arasında aracılık yapabilir. 

Tahsisli    satış   yönteminin   belediyelere    sağlayacağı  avantajlar 

bulunabilir.  Bu  yöntemde  fonlar daha  kısa  sürede  belediyelere aktarılmış 

olacağı gibi piyasa risklerine göre  daha az  riskli  bir yol olmaktadır.  Ayrıca 

menkul kıymet talep  eden  yatırımcılar  ile menkul kıymet ihraç eden 

belediyeler  arasında  ihraç şartlarını müzakere etmek daha kolay olacaktır. 

Belediyeler  açısından   ihraç  giderlerin  azalması  da  bir  avantaj  olarak 

görülebilir (Türeoğlu, 1991:45). 

d. Aracılık Yüklenim Konsorsiyumu

Aracı  kuruluşlar  halka  arzda aracılık  işlemlerini  kendi  aralarında   

oluşturacakları  bir  konsorsiyum   vasıtasıyla   da  yapabilirler.  Konsorsiyum 

oluşturulduğu takdirde,  konsorsiyumun yönetimini  aracı kuruluşlardan biri 

üstlenir.  Bu durumda üçüncü  kişilere karşı konsorsiyum yöneticisi kuruluş 

sorumludur.  

İller  Bankası,  büyük miktarlı belediye ihraçlarında  diğer  aracı   

kuruluşlarla   bir  konsorsiyumun   oluşturulmasında   ve  konsorsiyuma 

katılmada  etkin bir rol  oynayabilir.  Konsorsiyum  oluşturulmasının   amacı,   

menkul   kıymetlerin  halka   arzının  başarıyla yapılmasıdır. 
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Çok  büyük miktardaki ihraçlarda İller Bankası, belediyelerin menkul 

kıymetlerini satın almakta mali yönden yetersiz kalabilir.  

Bir  başka husus ise Banka'nın azami miktarda  satın  alabileceği  

belediye menkul kıymetlerinin üst sınırına ulaşılması halidir.  

  Belediyelerin   büyük   ölçekli   yatırımlara   başladıkları günümüzde, 

belediye menkul kıymetlerinin alım ve satımında  İller  Bankası'nın  mali gücü 

ve örgütsel donanımı yeterli  olmayabilir.  Bu  zorluğu aşmak için 

konsorsiyum oluşturulmasında  Banka  aktif  görev  alabilir.  Konsorsiyumun 

İller Bankası'na sağlayacağı  bir diğer yarar ise riskin diğer kuruluşlarla 

paylaşılması olacaktır. 

Konsorsiyumda sorumluluk,  üyeler arasında paylaşılacağından  İller  

Bankası'nın yükleneceği  sorumluluk alanında  bir  küçülme  olacaktır.  Bu 

durumda  İller  Bankası tek  başına  başaramayağı  aracılık görevini diğer 

banka veya aracı kuruluşlarla  paylaşarak  belediyelere  yardımcı 

olabilecektir.  Belediyer ise  konsorsiyum  aracılığıyla  büyük  miktarlı 

ihraçlarda fon teminini daha  kolay  yapabileceklerdir. 

3. Danışmanlık ve Diğer Hizmetler

İller  Bankası  belediyelere  menkul  kıymet   piyasasındaki  faaliyetiyle  

ilgili olarak danışmanlık hizmeti sunabilir.  Çünkü  menkul  kıymet 

piyasalarında faaliyet göstermek bir uzmanlık  işi  olup  belediyelerin böyle bir 

uzmanlığa sahip olması çok  zordur.  Bu   itibarla   belediyeler,   menkul 

kıymet   ihracı   amacıyla yapacakları    çalışmalarda    İller   Bankası'nın    
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danışmanlık hizmetinden  yararlanabilirler.  Banka, belediyeler adına  piyasa 

araştırması,  ekonomik  ve mali değerlendirmelere  dayalı  olarak ihraç 

stratejisinin saptanması,  ihracın vade yapısı, faiz oranı,  niteliği  

hususlarında aydınlatıcı çalışmalar yürütebilir. Banka,  ayrıca   belediyelerin 

mali   durumu,    borçları,   gelirleri,  yatırımları  konusunda  alınması  

gereken  tedbirler  ile   çözüm  önerileri geliştirerek yardımcı olabilir. 

4. Belediye Menkul Kıymetlerinin Likiditesini Sağlama

  Belediye   tahvil  ve  diğer  borçlanma  araçlarının    özel  yatırımcılara   

cazip  hale  getirilmesi, bunların  likiditesiyle  yakından    bağlantılıdır.    Özel 

yatırımcıların    genellikle  likiditesi   düşük  mali  araçlara  daha  az   ilgi 

göstereceği  söylenebilir.   Diğer  bir  sorun  ise  likiditesi  düşük    mali 

araçların  diğer  likit   mali  araçlara göre  daha  yüksek  faiz  oranlarında 

alıca bulabileceğidir. Bu  nedenle İller Bankası veya  belediyeler    tarafından   

ihraç   edilecek    mali    araçların  likiditesinin sağlanması gerekir. 

Güçlü  bir  birincil  piyasasının  geliştirilebilmesi,   iyi  işleyen güçlü bir 

ikincil piyasanın varlığına  bağlıdır.  İkincil  piyasanın  iyi  işlemesi  ise bir 

dereceye kadar  mali  araçların  likiditesiyle  yakından  ilgilidir.   Çünkü 

tasarrufçuların  ani  ihtiyaçlarında veya yatırıma konu menkul kıymetin vade 

yapısında  değişiklikler  yapabilmeleri için ellerinde bulunan mali araçları 

vadesinden  önce  satabilmelerine olanak  tanınması  bu  araçları cazip hale 

getirecektir (Wellons vd., 1986:97). 
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İller   Bankası,    kendisinin   veya    belediyelerin  mali  araçlarının  

ikincil  piyasada  alım   satımı   işlerini  yaparak  likidite   sorununun 

çözümüne  katkıda  bulunabilir.   Banka'nın  ikincil  piyasalarda faaliyet 

göstermesi birincil piyasalarda  da  başarılı olmasını sağlayacaktır.  İkincil 

piyasa faaliyetinin bir  diğer  sonucu  Banka'nın belediye menkul kıymet  

piyasasında  bir  pazar yapıcısı (market maker) olarak fonksiyon görmesidir. 

Banka,  ihraç  edilen menkul kıymetlerin alım ve satımı ile  bu  piyasada  ani 

çıkış  ve  inişleri,   spekülatif  dalgalanmaları  süspanse  edebilecek    bir   rol 

üstlenebilir.    Bu    durumda,    özel  yatırımcıların  Banka  ve belediye  mali 

araçlarına  duyacakları  güven pekiştirilmiş olacaktır. 

5. Banka ve Belediye Menkul Kıymetlerine  Vergi Muafiyeti

Tanınması

İller   Bankası  ve  belediyelerin  ihraç  edecekleri   mali  araçlara 

vergi  muafiyeti  tanınması  yararlı  olabilir.   Vergi muafiyeti;  bu  araçlara 

sermaye piyasasında genel arz ve  talep  dışında özel bir talep yaratabilir. 

Vergi  muafiyeti,  belediyelerin  büyük projelerini  finanse  etmek  için 

kaynak teminini kolaylaştıracak  ve  fon  maliyetini  azaltacak bir etkiye neden 

olabilecektir.  

6. Belediye Menkul Kıymetleri İçin Garantörlük

   Belediye   menkul   kıymetlerinin   bireysel   ve   kurumsal 

yatırımcılara  cazip  bir şekilde sunulması ve bunlara etkin  bir  talep 

yaratılması için menkul değerlere ait ana para ve faizlerin  vaktinde 

ödeneceğinin garanti edilmesi gerekebilir. 
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İller  Bankası, belediye menkul kıymetlerinin  ana  para  ve  faizlerinin 

vadesinde   ödenmesi  için  garantör  bir   kuruluş  olabilir. 

Banka'nın  garantör   olmasının  amacı;  ikincil   piyasanın  yetersiz 

olması  nedeniyle ortaya çıkan likidite problemleri  ile belediyeler hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmayan tasarrufçuların yatırım     taleplerinin     belediye 

menkul      kıymetlerine  yöneltilmesini    sağlamak   içindir.   Banka'nın   

garantörlüğü;   güvenli,  uzman  bir kuruluş olması ve bilgiye  erişme  

imkanları  nedeniyle  yatırımcılar açısından bir güven unsuru olacaktır.      

Fakat Banka'nın garanti sağlama fonksiyonu çok sık ve gelişi güzel   

kullanılmayacak  kadar   önemlidir.   Çünkü   belediyeler tarafından   menkul 

kıymet  anapara  ve  faizlerinin   zamanında   ödenmemesi  halinde 

tasarrufçulara karşı Banka sorumlu olacaktır.  Yani  belediyece  ödenmeyen 

anapara  ve  faiz  Banka  tarafından  ödenecektir. 

  Banka  garantisi,   faizlerin ihraççı lehine  önemli  ölçüde  düşmesini   

sağlayacağı  gibi  bunların  pazarlanabilme   şansını  arttıracaktır.  Garanti 

uygulaması  özellikle küçük  belediyeler  açısından  önem kazanmaktadır.  

Bu belediyeler yeterli mali  güce  sahip olsalar bile yatırımcılar tarafından iyi 

tanınmadıkları  ve  küçük  olmaları  sebebiyle  tahvillerine  ilgi  az  olacağı  

için  sermaye  piyasalarından  kaynak  sağlamada  zorlanabileceklerdir. 

Garanti,   küçük   belediyelerin   karşılaşabilecekleri  bu   tür  sorunların 

çözümünde etkili olabilir (Bagwell vd., 1979). 
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     Banka, garantörlük rolünü belli şartlar içerisinde kullanmak  amacıyla  

objektif  kriterler  geliştirmelidir.  Hiç  bir  kriter  uygulanmadan  tüm belediye 

menkul kıymetlerine sağlanabilecek bir  garantörlük,     Banka'nın     mali 

güvenilirliğini    olumsuz  etkileyecektir. Ayrıca,  belediyelerin, Banka garantisi 

nedeniyle  kendi  mali  yapılarını güçlendirme  çabalarında da atalete neden 

olabilir. 

Garantörlük için şu kriterler önerilebilir: 

a) Garanti,  belediyelerin sermaye projeleri ve yatırımları  için

olmalıdır.  Böylece belediyeler cari  masraflarını  finanse  etmek için bu yolu 

kullanamayacaklardır. Ayrıca bu projeler yerel  ve  ulusal  gelişme  

programlarına uygun olmalıdır  (Bagwell vd.,  1979). 

b) Garanti olunacak belediyenin mali durumu iyi  olmalıdır.

Belediyelerin geri ödeme kapasitesini aşan borçlanmalar ile  mali  kriz 

içerisindeki  belediyelere  garantör  olunmamalıdır.  Çünkü  garantinin    mali 

kriz   içerisindeki   belediyelere    kadar  genişletilmesi,  Banka'nın  piyasa 

koşullarında etkin çalışmasını  ve itibarını sarsabilir (Bagwell vd., 1979). 

   c)  Garanti,   mali  durumları  iyi  olduğu  halde   sermaye 

piyasasından   herhangi   bir  nedenle  kaynak   temin   edemeyen 

belediyelere    sağlanmalıdır.     Böylece    bu    belediyelerin  yatırımlarını   

finanse  etme  çabaları  desteklenmiş   olacaktır  (Bagwell vd., 1979). 
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d) Garanti,  cari faiz hadlerinin üzerinde  olan  ihraçlara veya

Banka'yı  mali zarara uğratacak  hallerde   sağlanmamalıdır  (Bagwell vd., 

1979). 

e) Garanti,  ihraççılar arasında gereksiz rekabet  yaratarak   piyasa

kaynak tahsisini bozacak nitelikte  olmamalıdır  (Bagwell  vd., 1979). 

f) Garanti,  mali yapısı güçlü, yatırımcılara güven veren ve garanti

şartı olmadan dahi piyasadan fon temin etme gücüne sahip belediyelere, 

özellikle büyükşehir belediyelerine  bu  durumlarda sağlanmamalıdır (Bagwell 

vd., 1979). 

Bu kriterler, Banka garantisine gerçekten ihtiyaç duyulan ve  gerekli 

şartları   sağlayan  belediyelere  garanti   sağlanarak  Banka'yı   riskli  tahvil 

ihraçlarının   reddedilmesine   olanak  sağlayarak  korur.  Ayrıca  bu kriterler 

yerel  yönetimlere  mali  yapılarını  ve  idarelerini geliştirmeleri yönünde itici 

bir  güç  kazandırır. 

7. İller Bankası'nın Mali Sorumluluğunun Sınırları

İller Bankası tahvil ihracında,  mali aracılık  faaliyetinde ve yerel 

yönetimlere garantör olmada objektif sınırlamalara  tabi olmalıdır. 

İller  Bankası,  kendi yatırımlarını finanse etmek  amacıyla  tahvil 

ihracında belirli sınırlamalara tabidir. 4759 sayılı Banka  Kanunu'nun  22. 

maddesi böyle bir  sınırlama  getirmektedir.  Bu  maddeye  göre;  Banka 

kayıtlı   sermayesinin  tamamına  kadar  ve  Bakanlar  Kurulu'nun  onayı  ile 

tahvil  ihraç   edebilmektedir.  Dolayısıyla   bu   düzenleme  tahvil  ihracına  

bir   üst   sınır getirmektedir. 
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İller Bankası'nın aracılık yükleniminde mali  sorumluluğunun sınırı  31 

Ocak  1992  tarih ve  21128  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanan  “Aracılık  

Faaliyetlerinde Bulunacak  Kuruluşlar  ile Bunların  Faaliyetlerine ve 

yetkilendirilmelerine ilişkin Esaslar Hakkında  Yönetmelik” in  32/b  fıkrasında   

düzenlenmiştir.   Bu düzenlemeye  göre;  bankalar için, bankanın ödenmiş 

sermayesi ile yedek akçeleri toplamından varsa zararların indirilmesinden 

sonra bulunan  miktarın  beşte  birinin  Sermaye  Piyasası   Kurulu'nca 

belirlenecek katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardır. Bu düzenleme    

İller   Bankası'nın   aracılık   yükleniminin   mali sorumluluğunun sınırını 

saptamış olmaktadır. 

  Yasalar  ve  yönetmelikler ile getirilen  bu  sınırlamaların amacı;   

ihraççı   kuruluşların   ve  aracı  kuruluşların   aşırı  borçlanmalarını   ve 

güçlerinin  ötesinde  taahhütlere  girişmek  suretiyle   kendi  mali  yapılarını  

ve   piyasanın   istikrarını  bozmalarını önlemektir. 

B - PARA PİYASASI FAALİYETLERİ  

Mali   piyasaların   para   ve   sermaye   piyasası   olarak  ayrılmasının  

nedeni  bu  piyasalarda  yapılan  işlemlerin  zaman  boyutunun farklı 

olmasıdır. Literatürde kabul edilen görüşe göre;  para piyasası,  bir yıldan 

kısa vadeli fon arz ve talebinin karşı  karşıya  geldiği piyasa olmaktadır.  Bu 

piyasada bir gece ile bir  yıl   arasında   değişen  vadelerde   menkul 

kıymetler   alınıp  satılmaktadır.    Bankalar,   şirketler,    holdingler,   Devlet, 

belediyeler para piyasasında hem borçlu hem alacaklı olarak işlem yapan 

kurumlardır (Kırdaloğlu vd., 1992).
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Para piyasası kısa vadeli fon fazlası olan birimlerle geçici  nakit 

gereksinimi  duyan  birimleri  karşı  karşıya   getirmesi  bakımından  önemli 

bir işlev görür.  Bu piyasada fon fazlası olan  birimler   ellerindeki  atıl  fonları,   

fon  gereksinimi   duyan  birimlere  arzetmek  suretiyle ekonominin daha 

düzgün  işleyişine  katkıda  bulunmaktadırlar.  Para  piyasası  vasıtasıyla  

ekonomik  birimlerin geçici  nakit giriş ve çıkışları arasında  bir  uyumun 

sağlanması mümkün olabilmektedir.

Para piyasası bu işlevini hazine bonosu, interbank piyasası,  mevduat 

sertifikaları,  finansman bonoları,  banka  kabulü,  geri  satın  alma 

anlaşmaları  (repo),  eurodolar  mevduatları,  para  piyasası fon payları,  

futures kontratları,  futures  opsiyonları  gibi araçlarla görür.  (Tileylioğlu, 

1992) Para piyasasında işlem  gören   tüm   bu  menkul  değerler  aracılar  

tarafından   alınıp satılabilir ve kredi kullanımında teminat olarak 

gösterilebilir. Bu   itibarla    menkul   değerlerin   niteliği   para   piyasası 

faaliyetlerinde büyük önem taşımaktadır (Kırdaloğlu vd., 1992).  

Para  piyasası  enstrümanları  kısa  dönemli  bir   sermaye piyasası    

enstrümanıdır.    Bu   sebepten   sermaye    piyasası  faaliyetlerinde  ihtiyaç 

duyulan araçlar, teknikler ve işlemlerin benzerine para piyasasında da ihtiyaç 

duyulacaktır (Wellons  vd.,  1986:98).  Bu nedenle İller Bankası'nin her iki 

piyasada faaliyet göstermesi rasyonel olacaktır.
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İller   Bankası,   sermaye  piyasasında  olduğu  gibi   para 

piyasasında da aktif bir rol oynayabilir.  İller Bankasının  veya  belediyelerin 

her zaman  kısa vadeli  fonlara  ihtiyaç  duymaları kaçınılmaz   bir  durumdur. 

Bugünkü  uygulamada  İller  Bankası  belediyelerin  kısa  vadeli  fon 

taleplerini   karşılamamakta ve  belediyelere  sunabileceği  önemli bir hizmeti 

yerine  getirmemiş  olmaktadır. Bu durum aynı zamanda Banka'nın gelirleri 

üzerinde de  olumsuz  bir etki yaratmaktadır.   Çünkü İller  Bankası'nın   bir 

banka  olarak  para  piyasasından her zaman gelir  elde  edebilme  imkanı 

bulunmaktadır. Her ekonomik birimin her zaman geçici nakit  fazlalığı veya 

eksikliği  olabileceğini kabul ettiğimizde,  İller  Bankası'nın    para 

piyasasına   gerektiğinde   fon    arzeden,  gerektiğinde  fon  talep eden bir 

kurum olarak girmesi  doğaldır.  Para  piyasası faaliyetleri,  İller Bankası'na 

bir  saatlik  dahi  olsa  elde  para  tutmanın  bir fırsat  maliyetinin  olduğunu  

ve  özellikle   enflasyonist  ortamlarda  atıl   fonların   eridiğini  göstermesi  ve 

paranın bir değer olduğunu  öğretmesi  bakımından  anlamlı olacaktır 

(Tileylioğlu, 1992).

İller Bankası, uygun para piyasası araçlarıyla belediyelerin kısa  vadeli 

fon taleplerini karşılamada etkin bir sektör bankası olabilir.  Belediyelerin 

nakit akımlarında  oluşabilecek  geçici  sorunların  çözümünde,   mali 

aracılık  faaliyetiyle  bir  katkı  sağlayabilir.

Belediyelerin  kısa vadeli menkul kıymet ihraçlarında  Banka  sermaye 

piyasasında  oynayabileceği rolü,  para  piyasasında  da oynayabilir.  Kendi 

adına ihraç edeceği para piyasası araçlarıyla  belediyelere kısa vadeli fon 

temin edebilir.    
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Belediyelerin genel bütçe paylarının İller Bankası kanalıyla 

dağıtılması, İller Bankasına para piyasası faaliyetlerinde önemli  bir   kaynak 

sağlayacaktır.   Bunun  yanısıra  İller   Bankası,  oluşabilecek    kısa vadeli 

atıl fonlarını interbank  piyasasında  veya  diğer  şekillerde  değerlendirerek  

bu  yolla  gelir   elde  edebilir.  Bu  durum Banka'nın mali yapısını güçlendirici 

olumlu  etkiler doğuracaktır.

Banka'nın  para ve sermaye piyasası faaliyetleri,  birbirini 

tamamlayan  bütünün parçaları olarak  değerlendirilmelidir.  Para  piyasası   

faaliyetlerinin  olmaması;   İller  Bankası'nın  etkin  çalışmasını  önlemesi, 

gelir  kaybına  neden   olması,  Banka'nın bankacılık   yeteneklerinin 

gelişmesine engel olması gibi olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

C- KREDİ SAĞLAMA

İller  Bankası mevcut mevzuat çerçevesinde yerel yönetimlere  kısa,  

orta ve uzun vadeli kredi sağlayabilmektedir.  Ancak Banka   belediyelerin 

bu  tür kredi  taleplerini  kendi  yatırımlarının   finansmanında  zorlanacağı 

gerekçesiyle olumlu karşılamamaktadır.  Oysa  bir yerel yönetim kredi 

kurumu olarak İller Bankası'nın  en  önemli  görevlerinden birisi  de  budur. 

İller  Bankası'nın  bu  görevini   yerine   getirmemesi  nedeniyle   belediyeler 

ticari  bankalardan borçlanma yoluna gitmektedirler. 

İller  Bankası'nın belediyelere kısa,   orta ve uzun  vadeli  kredi verme 

şartları yönetmeliği'nde belirtilmiştir.  Daha önceki bölümlerde  açıkladığımız  

kredi verme  koşulları   belediyelerin ihtiyaçlarını    karşılamaktan   uzaktır.    
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Kredi     miktarının belediyelerin kanuni paylarına göre değil,  global gelir ve 

gider dengesine göre, mali güçleri  oranında ve vadelerinin belediye ve 

Banka  arasında  yapılacak  görüşmelere göre  saptanması  yararlı olabilir.

İller Bankası belediyelere kredi verirken piyasa koşullarını  dikkate 

almalıdır. Cari faiz hadlerinin altında belirlenecek faiz  oranlarında  kredi 

verilmesi Banka'nın özkaynaklarının  enflasyon  sebebiyle   erimesine  yol 

açacaktır.   İller   Bankası   piyasa  koşullarında   çalışan   bir  banka   olması   

durumunda,   yerel  yönetimlere  verilecek  kredilerin  piyasa koşullarını 

yansıtması  gerekir.  Aksi  bir  durum ya Banka'nın mali  yönden  zor  duruma  

düşmesine  ve   görevlerini yapamaz hale gelmesine yol  açacaktır  veya 

aradaki   zararın   bir   şekilde   sübvanse    edilmesini  gerektirecektir.

İller  Bankası,  yerel yönetimlere açacağı  kredilerin  vade  yapısı  ve 

faiz  oranını saptarken  piyasa  koşullarını  dikkate  almalı  ve kredilerin 

limitini  belediyenin talebi  doğrultusunda  değerlendirmelidir.  Bununla birlikte 

Banka,  belediyelere kredi  verirken   kredinin  geri  dönüşü  ile  ilgili  ciddi 

kriterler  geliştirmelidir. Belediyelerin borç geri ödeme kapasitesi ve mali 

durumları bu durumda önem kazanacaktır.  Bu nedenle  belediyeler,  İller   

Bankası'na   kredi   talebinde  bulunurken   kendi   mali  durumlarını  da 

değerlendirmek  durumunda  kalacaklardır.   Mali  yapısını   güçlendiren  ve 

geliştiren  belediyeler  kredi   alma  olanağına  kavuşurken  bu yönde çaba 

göstermeyen  belediyeler  ya  kredi  imkanından mahrum kalacaklar veya 

gerekli önlemleri alarak  kredibilitelerini yükselteceklerdir.

Banka,  kısa  vadeli  kredilerle belediyelerin geçici  nakit  sıkıntılarını   

gidermelerine  yardımcı  olurken,   uzun   vadeli  kredilerle de  sermaye 

yatırımlarını   finanse   etme   olanağı  sağlayabilecektir.
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D- ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN FON TEMİNİ

Kentsel    yatırımların    finansmanı   için    uluslararası kuruşlardan  

sağlanacak fonlar büyük  önem  taşımaktadır.  Yüksek  enflasyon  nedeniyle 

iç piyasadan uzun vadeli fon  temini güçlüğü  ve  belediyelerin  büyük ölçekli 

kentsel yatırımlara  girişmeleri  sonucu  doğan  ek finansman  gereği,  

uluslararası  kuruluşlardan  sağlanacak   fonları  cazip  hale  getirmektedir. 

Son  yıllarda  özellikle   büyükşehir  belediyeleri  bu  amaçla  Dünya 

Bankası  kredilerini  kullanmakta olup,  bu tür kredilere olan  talep  gün 

geçtikçe artmaktadır. 

İller  Bankası'nın belediye  sektör bankası olmasına  rağmen 

uluslararası  finans  kuruluşlarıyla ilişkisi yok denecek  ölçüde azdır.   

Banka'nın   bu   kuruluşlarla  ilişkisi  sadece   Hazine garantörlüğünde   

sağlanan    Avrupa  İskan   Fonu   kredilerinin belediyelere  dağıtılması  ile 

Çukurova Kentsel  Gelişme  Projesi  kapsamında   Dünya   Bankası'ndan   

sağlanan   kredinin    ilgili belediyelere    aktarılmasında   aracılıkla   sınırlı   

olmuştur.  Banka'nın  kendi adına aldığı dış kredi ise bulunmamaktadır. Oysa 

akıllıca   kullanılması  halinde  dış  kredi  kullanımı   kentsel gelişmenin 

finansmanında önemli bir fonksiyon görebilir. 

Banka'nın    dış    ilişkilerinin   bulunmaması    nedeniyle belediyelerin 

dış  kredi talebi doğrudan Hazine ve  Dış  Ticaret  Müsteşarlığı'na  

yapılmakta  ve bu şekilde Hazine  garantili  dış kredi bulunabilmektedir. 
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Uluslararası     kredi    kuruluşlarının    kredi    açmakta uyguladıkları  

sıkı  kriterler,   belediyelerin  dış  ilişkilerde  deneyimsiz olmaları İller 

Bankası'nın bu rolünü son derece önemli  hale getirmektedir. “Ancak Banka, 

bugünkü durumunda Dünya Bankası  fonlarından  sorumlu  olabilmek  için 

gerekli  kriterlere  sahip  değildir”  (DPT,  1987:24).   Bu nedenle İller 

Bankası'nın  Dünya  Bankası,  İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası  gibi  kuruluşlardan  fon sağlayabilecek ve yönetebilecek 

şekilde  yapılandırılması bir zorunluluk olmaktadır.  

İller   Bankası'nın para ve sermaye piyasası faaliyetlerinde 

bulunması,  iç ve dış piyasalarda tahvil ihraç  etmesi,  finansal  kiralama 

işlemlerinde  bulunması, dış  kredi  kuruluşlarıyla  da  ilişkide  bulunmasını 

zorunlu kılacaktır.  Banka bu  faaliyetiyle  Dünya  Bankası  gibi kuruluşlardan 

sağlayacağı proje  kredilerini  belediyelere  kullandırarak  yardımcı  olabilir. 

İslam  Kalkınma  Bankası  gibi  faizsiz çalışma esasını  benimseyen 

kuruluşlardan  sağlanacak fonlarla da finansal kiralama ve benzeri 

faaliyetleri  için  fon  temin edebilir. Banka, belediyelerin  kentsel  gelişme 

çabalarını   uzun vadeli uygun faiz koşullarında sağlayacağı  dış  

finansmanla  desteklerken,  ülke kalkınmasına da önemli  katkılar 

sağlayabilir. 

E- TEKNİK YARDIM

İller Bankası belediyelere yalnızca mali destek sağlayan bir  banka 

olmayıp  aynı  zamanda  teknik  yardım  da  sağlayan  bir  kuruluştur.   Banka  

belediyelere  sağladığı   teknik   yardımını  bünyesinde  oluşturduğu  daireler 

eliyle  yürütmektedir.  Harita,  imar  planı,  içmesuyu,  kanalizasyon,   yapı  

işleri, makine  ve  sondaj,  malzeme daireleri Banka'nın ana hizmet birimleri 
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olarak  belediyelere teknik yardım sağlamaktan ve yürütmekten sorumludur. 

Taşrada    bulunan   bölge   müdürlükleri   de   teknik    yardım  

çalışmalarında önemli görevler yüklenmişlerdir.  Banka'nın teknik  yardım    

organizasyonu    teknik   yardımın   niteliğine    göre   oluşturulduğundan  çok 

sayıda daire kurulması  gerekmiştir.  Oysa  tüm  bu  dairelerin esas amacı 

teknik yardım  faaliyetinde  görev  almaktır. Dolayısıyla bu dairelerin hepsini 

bir tek teknik yardım  dairesi  çatısı altında toplamak mümkün olabilir.  Aksi 

takdirde  Banka'nın  sağlayacağı farklı nitelikteki her teknik yardım  için  ayrı 

bir daire  oluşturulması gerekli  olacaktır. Bu durum teknik  dairelerde  çok 

sayıda personel istihdamına yol açabileceği  gibi  teknik  daireler arasında 

yardımlaşma ve bilgi alış  verişini  de  engelleyecek sakıncaları da 

içermektedir. Bu nedenle Banka teknik  yardım  organizasyonunu yeniden 

gözden geçirmeli ve bu  daireleri  tek  bir  teknik  yardım  dairesi  çatısı  

altında  toplamalıdır.  Böylece  teknik yardım için farklı idari birimler  kurmak 

yerine  bir  tek idari birim içerisinde uzman çalışma grupları oluşturmak  daha 

rasyonel olabilir. 

Banka'nın  sağladığı teknik yardımla ilgili bir diğer önemli husus, 

teknik yardımın kapsamıyla ilgilidir. Banka teknik yardımı  temel  konularda 

olmakla  birlikte değişen  sosyal  ve  ekonomik  koşullar   nedeniyle   özellikle 

büyükşehir  belediyeleri  için yetersiz kalmaktadır.  Büyükşehir belediyeleri 

son yıllarda ileri  teknolojiyi   de   içeren  büyük  ölçekli   kentsel   yatırımlara  

girişmişlerdir. Örneğin bu belediyeler raylı sistem, metro, deniz  otobüsü 

işletmeciliği,  doğalgaz,  boğaz demiryolu  tüp  geçiti,  biyolojik   arıtma  

tesisleri,   ozonlama  ile  içmesuyu   arıtma  tesisleri, içmesuyu amaçlı 

barajlar, yol ve kavşak düzenlemeleri,  trafik  ve sinyalizasyon düzenlemeleri, 

düzenli depolama ve  çöp  işleme  tesisleri  gibi  teknolojik niteliği  ağır  

basan  pahalı  yatırımları üstlenmişlerdir. Ancak İller Bankası'nın bu 

konularda belediyelere    herhangi    bir   teknik    yardım    sağlamadığı 

bilinmektedir.  Oysa  İller Bankası'nın temel amaçlarından birisi  belediyelere 
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teknik  yardım  sağlamaktır.   Bu  durum  nedeniyle  Banka'nın  teknik yardım 

kapasitesi yeni  gelişmelerin  gerisinde  kaldığı  gibi  Banka'yı ağırlıklı olarak 

içmesuyu ve kanalizasyon  yatırımları yapan bir inşaat dairesi şekline 

dönüştürmektedir. Bu  olumsuz  gelişmeyi  önlemek  için  İller  Bankası  

teknik  yardım  amacını yeniden tanımlamalıdır. Bu çerçevede Banka, 

belediyelerin  yapmakla  sorumlu olduğu konuların hepsinde, belediyelerin 

talebi  doğrultusunda teknik yardım sağlayabilecek şekilde  çalışmalarını  

reorganize etmelidir. 

İller Bankası teknik yardımının bir diğer  özelliği,  teknik  yardım  ile 

Banka'nın finansman sağlama fonksiyonunun  birleşmiş  olmasıdır.  Gelişmiş 

ülkelerin bir çoğunda belediyelere  sağlanan  teknik  yardım  ile finansman 

sağlama  fonksiyonları  birbirinden  bağımsız  hale  getirilerek  ayrılmışlardır.  

Teknik  yardım  ile  finansmanın  birlikte  sağlanmasının nedeni olarak 

belediyelerin  mali,  personel  ve  teknik  kapasite  yönünden  güçsüz 

olmaları  gösterilmektedir.  Oysa  mevcut durumun belediyeleri güçlendirmek 

yerine gelişmesine ve güçlenmesine engel olduğunu,  belediyelerin  her 

yönüyle  İller  Bankası'na  bağımlı  hale  geldiğini  görmek  mümkündür. 
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Teknik  yardım  ve  finansmanın  Banka  tarafından  birlikte 

sunulmasının olumsuz etkilerinden birisi, projelerin yeterli mali  ve   teknik 

analizi   yapılmadan   Banka   yatırım   programına  alınmasıdır. Herhangi bir 

belediye projesi programa alınırken ilk  önce   Banka  tarafından  “avan 

projesiö  hazırlanmakta,   proje  programa  alındıktan  sonra ihale safhasında  

öuygulama  projesi” ihaleyi  alan  yüklenici  firmalara  yaptırılmaktadır.  

Banka'nın  hazırlamış olduğu avan proje, çok genel hatlarıyla kısa, tanıtıcı  

bilgileri  içeren ve belediye projelerinin  programa  alınmasında  nihai sonucu 

veren bir rapordur denebilir.  Avan projede projenin  maliyet   tahminlerini  ve 

finansman  planlarını  bulmak  mümkün  olmamaktadır.  Dolayısıyla  bu 

durum Banka  yatırım  programı'na  alınan projelerin teknik ve mali 

değerlendirmelerinin son  derece  yetersiz  olmasına  yol  açmaktadır.   

Yetersiz  teknik  ve  mali  incelemeler  sonucu  programa alınan projelerin ilk 

başta  tahmin  edilen maliyet ve bitiş sürelerinden  büyük sapmalar 

olmaktadır.  Projelerin   maliyetlerinde  ve  bitiş  sürelerindeki  bu  ölçüde 

sapmalar olması, Banka'nın iş akışını ve finansman planını bozucu  etkiye 

neden  olduğu gibi projelerin doğru maliyet  tahmini  ile  kısa sürede 

bitirilmesini de engelleyebilmektedir. Bu uygulamanın  bir diğer sakıncası 

uygulama  projelerinin ihaleyi alan yüklenici  firma    tarafından   yapılmasıdır.    

Projelerin    yükleniciler  tarafından   hazırlanması nedeniyle proje finansman 

ve tamamlanma  süreleri  Banka  veya  belediyelerin   ihtiyaçlarına,   

finansman  güçlerine ve iş akışlarına göre değil, yüklenicilerin nakit akımı  

ihtiyaçlarına   ve   iş  yüklerine  göre  tasarlanması   sonucunu  doğuracaktır  

(DPT,   1987:99).   Proje  sorumluluğunun   tamamen  Banka'ya  ait  olması  

nedeniyle projelerin izlenmesi  ve  teknik  kontrolü  Banka tarafından 

yapılmaktadır.  Proje hazırlığında  ve ihale  safhasında belediyelerin bir 

sorumluluğu  bulunmamaktadır.  Kendi  adlarına  yapılan  işleri  denetleme 

hakkı   belediyelere  tanınmamaktadır.   Banka   programındaki  tüm 
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projelerin  teknik  kontrollüğü ve izlemesinin Banka'ca yapılması, Banka'yı 

aşırı yük  ile karşı karşıya getirmektedir. Bu itibarla projelerin etkin bir  şekilde 

izlenmesi ve kontrollüğünün yapılması zor olmaktadır.  

Sonuçta   “Banka'nın   kendi  teftiş   dairesinin   elindeki  bilgilere  göre 

şantiye  kayıt  ve  raporları  çoğu  kez   ihmal  edilmektedir.  Çok  kötü  kalite 

kontrol örneklerine  rastlanması  yüksek  oranda  su  kayıplarını  açıklayabilir.  

Bazı  bölgelerin   kontrol etmeleri gereken iş hacmine göre çok az teknik 

personele  sahip  olması da bunda etken olmaktadır” (DPT, 1987:84).  

Teknik   yardım  ve  proje  finansmanının    birleştirilerek yapılması,  

Banka  kredilerinin düşük faizli olması ve projelerin yüzde  80'inin  hibe 

olarak  Belediyeler  Fonu'ndan   finansmanı  birlikte düşünüldüğünde bir 

başka olumsuz durum  doğmaktadır.  Bu olumsuz  durum mevcut sistem 

nedeniyle “paranın değeri” olgusunun gözardı edilmesidir. Paranın alternatif 

bir maliyetinin olduğunun gözden kaçırılması,  projelerin en az maliyetle en 

kısa   zamanda bitirilecek  şekilde tasarımını ve  izlenmesini 

engellemektedir.      Paranın    sıfır   maliyetle   kullanılması,    risk 

faktörünün bulunmaması,  fonların  hiç  bitmeyecek bedava bir kaynak 

olarak algılanmasına   ve  projelerin  mali  ve  teknik    incelemesinin yetersiz 

olmasına yol açmaktadır.  Bir başka husus ise, yatırımın  kendi  kendini 

finanse etmesi ve  geri  kazanılması  düşüncesini uygulama olanağının 

olmamasıdır. 
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Banka teknik yardımının hiç bir safhasında belediyelerin yer 

almaması,   belediyelerin  yeteneklerini  geliştirme  imkanlarını kısıtlayıcı bir 

etkiye neden olmaktadır. Belediyelerin projelerin  yürütülmesinde  bir 

sorumluluklarının bulunmaması kendi  adlarına  yapılan  işlere  

yabancılaşmalarına  ve  ilgisizleşmelerine   yol  açmaktadır.  Kendisini en 

temel kentsel hizmetlerde dahi yetkisiz  ve  sorumsuz  gören bir yerel 

yönetimin, daha iyi  hizmet üretmek  için kendilerini yenilemesi  ve 

geliştirmesi beklenmemelidir.  Bu   uygulama   yerel  yönetimlerin proje 

geliştirme yönünde  yaratıcı  düşüncelerini     sınırladığı     gibi     yerel 

yönetimlerin  güçlendirilmesi,  yerel  hizmetlerin  yetki ve  sorumluluklarının  

yerel  yönetimlerce  kullanılması amacıyla  da  bağdaşmamaktadır.  Proje 

teknik  yardım ve uygulama  sorumluluğunun  tamamen  Banka  elinde 

toplanması  yetkilerin merkezileşmesine  yol  açmaktadır.  Yerel  yönetimin 

projeye herhangi bir demokratik katılımı  mümkün   olmamaktadır.  Böylece   

projeye yabancılaşan  belediye  projenin maliyeti,  finansman planı,  bitiş 

süresi, nakdi gerçekleşmesi ve kredi    geri   ödemeleri   hakkında  yeterince   

bilgiye   sahip olamamaktadır. Projelerin tamamlanıp devredilmesiyle proje 

sahibi belediye tesisin işletilmesinde, bakım ve onarımının yapılmasında  

hazırlıksız yakalanmaktadır.  Bu nedenle anahtar teslimi Banka'ca  yapılan  

ve devredilen bir çok tesis verimli  çalıştırılamamakta, yeterli bakım,  onarım,  

yenileme yapılmadığı için de  bozulmakta veya devreden çıkarılmaktadır. 

Yukarıda  açıklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Banka teknik 

yardımının amacı ve şekli yeniden tanımlanmalıdır. 
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Bu  amaçla  ilk olarak  Banka   teknik yardım  ve  finansman 

fonksiyonlarının  birbirinden ayrılarak bağımsız hale getirilmesi yararlı  

olabilir.  Bu takdirde Banka'nın  teknik  yardımı  yerel  yönetimlere  proje 

hazırlamaktan çok,  yerel yönetimlerin  kredi  taleplerinin  değerlendirilmesi  

amacıyla proje fizibilitelerinin  incelenmesi  olacaktır.  Projesi olmayan veya 

fizibil  bulunmayan  işlere kredi  açılmayacağı   için yerel yönetimlerin 

herhangi bir  yatırıma   başlamadan   önce  bu  işlere  ait  etüd   projelerini 

hazırlaması bir gereklilik olacaktır. 

Banka'nın proje değerlendirmesi hem teknik,  hem de finansal 

incelemeyi içermek durumundadır. Finansal inceleme sonucunda mali 

açıdan  yeterli  görülmeyen veya finanse edilmesi mümkün  olmayan  projeler    

programa  alınmayacak  veya  kredilendirilmeyecektir.  Projelerin mali açıdan 

incelenmesi ve maliyet analizlerinin doğru  yapılması  yatırım    

harcamalarının geri kazanılmasına  da  ışık  tutacaktır. Proje    

değerlendirme;   projelerin    alternatif  maliyetinin ne olduğu  hususunda 

Banka ve belediyelere bir  fikir  verecektir.  Proje  finansmanı  konusunda 

yapılacak  incelemeler,  projelerin  hangi  kaynaklardan  nasıl  finanse 

edilebileceğini,  hangi   usullerin  ve  kaynakların  en  uygun   olduğunu   

ortaya  çıkaracaktır.  Şayet  proje  finansmanının tahvil   veya  benzeri 

menkul kıymet ihracıyla yapılmasına karar verilmesi halinde Banka  bu 

konuda belediyelere yardımcı olabilecektir. 
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Etüd  ve  projelerin,   özel  kesim  eliyle  yapılması  özel  mühendislik 

ve   müşavirlik  hizmetlerinin   gelişmesine   ivme  kazandırabilir.  Piyasa 

rekabeti ile bulunacak en uygun  maliyet ise belediyelerin yararına olacaktır. 

İhale   sözleşmelerinde  Banka'nın  taraf  olmaktan  çıkarak  

belediyelerin sorumlu olması ise sağlanabilecek bir başka  olumlu gelişmedir.   

Bu  durumda  her  belediye  kendi  sözleşmelerinden  kendisi   sorumlu 

olacağından  bu  işlerin  merkezde  toplanması  önlenebilecektir.    Ayrıca    

yerel   yönetimlerin   yetki    ve  sorumluluklarının  güçlendirilmesi,  yerel 

halka karşı  Banka'nın  değil  ama  yerel yönetimin sorumlu olması  

sağlanmış  olacaktır.  İhale  sözleşmelerinde  belediyelerin  sorumlu  olması  

durumunda  projelerin    teknik   kontrolününde    belediyeler    tarafından  

yapılmasını   gerekli   kılacaktır.   Belediyeler  proje   teknik kontrollük 

hizmetlerini öncelikle kendi elemanları  vasıtasıyla,  yeterli  teknik  elemana 

sahip olmadıkları durumlarda  ise  özel  sektör      müşavirlik     firmaları     

aracılığıyla      yerine  getirebileceklerdir. Özel sektör müşavirlik firmalarının 

da temin  edilemediği  hallerde  Banka,  belediyenin  talebi  doğrultusunda  

belediye   adına   olmak  üzere  teknik   kontrollük   hizmetinde  bulunabilir 

(DPT,  1987:81).  Banka bu hizmeti  dolayısıyla  bir  gelir elde edebileceği 

gibi belediyelere yardımcı olma amacını da  gerçekleştirmiş olacaktır. 
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İhale   ve  teknik  kontrollük  sorumluluğunun  belediyelere aktarılması   

durumunda  belediyeler  proje  finansmanını,  nakit  akışını, kısa ve uzun 

vadeli finansman imkanlarını öğrenip, kendi  bütçe       ve      mali 

güçleriyle      daha       yakından  ilişkilendirebileceklerdir. 

Böylece   “sorumluluğun    yerel    yönetim    otoritelerine 

yaygınlaştırılması,  belediyeler için daha iyi muhasebe ve  hesap verebilirlik 

sağlanmasına ve İller Bankası teknik  servislerinin artık mühendislik işleri 

ihalelerinin bir parçası olarak yürütücü  kuruluş olması yerine danışmanlık 

çerçevesi içinde kullanılmasına  yol açacaktır” (DPT, 1987:27). 

Banka'nın     ihale    sözleşmelerinden    ve     kontrollük 

hizmetlerinden taraf olmaktan çıkmasıyla teknik yardımın niteliği  

değişecektir.   Banka'nın   bu  pozisyondaki  rolü;  finansmanını  sağladığı  

projelerle ilgili olarak ihale teknik sözleşmeleri  ve  kontrollük  hizmetleri 

hususunda yönetmelikler  veya  belirlenmiş  kurallar  saptamak  olacaktır. 

Banka, projeleri krediler  yoluyla izlerken   yayınlayacağı   yönetmelikler 

yoluylada   kredilerin amacına  uygun,  yerinde  ve  etkin  bir  şekilde  

kullanılmasını  yönlendirecektir. Geliştirilecek kurallar ve yönetmelikler  belli 

bir  standartın  oluşmasını  ve  projelerin  belirli  güvencelere  alınmasını   

kolaylaştıracaktır.   Daha  sonraki  aşamalarda   bu  standartların     

uluslararası    standartlarla    da    ilişkisi  kurulabilecektir. 

    136



Çetik Belediiye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının Rolü 

Banka'nın  yönetmelik  ve kuralları sadece  proje  ihale  ve kontrollük 

hizmetlerini  değil, aynı  zamanda  kredilendirme  ve  finansman    sağlama    

konularını    da    kapsayacak    şekilde  düşünülmelidir. Yani teknik yardım 

dairesi aynı zamanda Banka'nın  projeleri   kredilendirme   şartlarını,   garanti 

veya  aracılık  yüklenimi   (underwriting)   ile  ilgili  olarak  sorumluluk   ve 

davranışlarını   düzenleyecek   kural   ve   yönetmelikleri    de  hazırlamaktan 

sorumlu olacaktır (Bagwell vd., 1979). 

Banka'nın  teknik  yardım kapsamı içinde  yerel  yönetimlere 

yapabileceği  bir  başka yardım türü,  yerel yönetim maliyesi  ve mali 

yönetim  teknikleri  konusunda  eğitim  sağlamak  olabilir.  Belediye 

muhasebesi,  para yönetimi, bütçe hazırlanması, finansal  planlama,  yeni 

gelir  kaynakları bulma  ve  geliştirme,  hizmet  fiyatlandırması,  mali  analiz, 

mali denetim  konularında  yerel  yönetim  personeline  çağdaş  tekniklerin   

öğretilmesinde  Banka  etkin  bir hizmet sunabilir.  Banka,  mali konularda 

olduğu  gibi  yönetsel  konularda da örneğin; insangücü planlaması ve 

insangücü  kaynaklarının geliştirilmesi,  personel yönetimi,  sevk ve idare, 

kompütür  sistem ve  programlarının  hazırlanması,  belediyelerin kurumsal 

gelişmesini amaçlayan pek çok konuda yardımcı  olabilir.  Mühendislik 

alanında  da;  proje  yönetimi,   yatırım  planlama,  teknolojik gelişmeleri 

tanıtmak,  belediye işletmelerinin verimli  çalışmasını  sağlayacak tekniklerin 

öğretilmesi,  teknik araç  ve  gereçlerin  kullanılmasını  öğretmek vb. 

konularda  belediyelere  yardımcı olabilir. 

Teknik  yardım dairesi aynı zamanda yerel yönetim  sorunları  üzerine 

araştırmalar yapmak,  çözümler üretmek,  yerel yönetimler  hakkında  bilgi 

toplamak,  istatistik  veriler  oluşturmak  için  çalışmalar yapabilmelidir. Böyle 

bir ihtiyaç özellikle büyükşehir  belediyeleri  için   doğrudur.   Ankara 

Büyükşehir  Belediyesi, Ankara'nın  artan  sorunlarına  çözüm bulmak 
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amacıyla  bir  “Kent  Enstitüsü”  kurmak  için  proje  geliştirmiştir.  Enstitü 

çarpık  kentleşme, sanayi, iletişim, kentin tarihsel gelişimi, demografik 

özellikler,   kentlilik  psikolojisi,  kentin  sosyal,  ekonomik,  kültürel  ve 

ekolojik yapısı üzerine  inceleme  ve  araştırmalar  yapacaktır (Sabah 

Gazetesi, 31.01.1993).  Banka, yapacağı kentsel  araştırmalarla yerel 

yönetimlere bu amaçla da yardımcı olabilir. 

Banka,  bir çok belediyeyi aynı anda ilgilendiren hususlarda 

koordinasyon  sağlayan bir kuruluş olabilir.  Koordinatörlük rolü  merkezi  ve 

yerel yönetimler arasındaki ilişkileri de  kapsayacak  şekilde geniş tutulabilir. 

Merkezi ve yerel yönetimler  arasında  bilgi alış verişini sağlayabilir. 

  Banka,   yerel   yönetimlerle  ilgili  ulusal  politikaların  oluşturulmasına   

katkıda  bulunarak,   merkezi  yönetimin  yerel  yönetimlerin  geliştirilmesi 

amacıyla uygulayacağı  politikalarda  etkin  bir  araç  olabilir.  merkezi 

yönetimin  mali  ve  teknik  yardımlarını  koordine  etmek,  kurallar 

geliştirmek,  etkinliği  sağlayacak  tedbirler almak yönünde önemli görevler 

üstlenebilir.  Merkezi   yönetime  karşı  da  yerel   yönetimlerin   sözcülüğünü  

yapabilir. 

F. FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETİ

  Yerel   yönetimler    faaliyetlerini   sürdürürken   makine,  teçhizat, 

bina  gibi  taşınır  ve  taşınmaz  malları   kullanmak zorundadırlar.  Yerel 

yönetimler  bu  ihtiyaçlarını ya  doğrudan  satın alma yoluyla ya da kiralama 

yöntemiyle karşılayacaklardır. 
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Kamu   ve   özel   kuruluşların   kiralama   yoluyla    elde edebilecekleri  

taşınır  ve  taşınmaz  malların  hukuksal  durumu  10.6.1985   tarih   ve  3226 

sayılı  Finansal  Kiralama   Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.   3226 

sayılı Kanun'a göre  finansal kiralama;  kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi 

üzerine üçüncü  kişiden  satın  aldığı veya başka suretle temin ettiği bir 

malın  zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir  süre 

feshedilmemek    şartı  ile  kira  bedeli  karşılığında  kiracıya bırakmasını 

öngören bir  sözleşmedir.  Finansal  kiralama  konusu  malın   mülkiyeti 

kiralayan  şirkete   aittir.   Ancak  taraflar  sözleşmede,  sözleşme süresi 

sonunda  kiracının malın mülkiyetini  satın alma hakkına sahip olacağını 

kararlaştırabilirler. Fikri ve  sınai  haklar  dışındaki  taşınır  ve  taşınmaz  

mallar  finansal  kiralama konusu olabilir.  Finansal  kiralama sözleşmesi dört 

yıl  süre  ile  feshedilemez.  Ancak  8.7.1992 tarih ve  21278  sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan “Finansal Kiralama İşlemlerinde  Süre  ve  Sınırın 

Tesbitine Dair Yönetmelik” te bazı hallerde  finansal  kiralama 

sözleşmesinin   dört   yıldan  az   olabilecği   kabul  edilmiştir. Örneğin; 

teknolojik niteliği veya ekonomik yararlanma ve işletme süresi itibariyle 

kullanımının dört yıldan kısa olduğu  Hazine   ve  Dış  Ticaret 

Müsteşarlığı'nca  onaylanan   mallarda  finansal kiralama sözleşmesi dört 

yıldan az olabilecektir. 

Finansman  sağlamaya  yönelik finansal kiralama işlemlerinin 3226 

sayılı  Kanun'la düzenlenmesinden sonra  bir  çok  finansal  kiralama şirketi 

kurulmuştur.  Bu gelişmelerle birlikte  finansal  kiralama  işlemlerinde  ve 

hacminde  yıllar  itibariyle   önemli  artışlar olmuştur. 
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Tablo 27.  Türkiye'de Yerleşik Kiralayan Şirketlerin Yaptıkları  
           Kiralamaların Tutarı, Şirket Sayısı ve İşlem Adedi 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Kiralama tutarı(1) 8 96 565 1.086 1.677 1.633

Şirket sayısı 4 8 12 20 24 33

İşlem adedi 177 279 2.384 3.300 2.195 2.281 

Kaynak  :  Hazine  ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başlıca Ekonomik  
Göstergeler, Aralık 1992. 

(1) Milyar TL.

Finansal   kiralamanın  ekonomiye  ve   kuruluşlara   olumlu katkıları 

olduğu genellikle kabul edilen bir görüştür.  “Finansal  kiralamanının   tüm 

dünya  sermaye  piyasalarında  orta   vadeli finansman  ihtiyacının  

karşılanmasında  önemli  bir  yere  sahip olduğu  ve gelişmiş finansal 

kiralama piyasasına sahip  ülkelerde sermaye yatırımlarının büyük kısmının 

kiralama işlemi ile finanse edildiği  bilinmektedir”  (uyanık,  1990:18). 

Finansal  kiralama sermaye birikiminin kıt olduğu ülkelerde, sermaye 

yönünden güçsüz ekonomik  birimlerin  yatırıma  yönelik  finansman 

ihtiyaçlarını karşılamada bir çözüm olabilir. 

ABD'de   leasing   yolu  ile  yapılan  yatırımların   toplam yatırımlar  

içindeki  payı  yüzde  38,   İngiltere'de  yüzde  12,  Fransa'da yüzde 10, 

Bulgaristan'da  yüzde 25,  Türkiye'de yüzde 1  dolayındadır (Ümit vd., 1991). 

Belediyeler  her  yıl önemli  miktarlarda  makine,  teçhizat  satın  

almaktadırlar.  Ancak  kamu makina parklarında bulunan  iş  makinalarının  

yüzde  34.2'si ekonomik ömrünü doldurmuş  olup, bu  makinaların büyük bir 

kısmı mali imkansızlıklar nedeniyle parkını  yenileyemeyen  küçük  ölçekli 

belediyelerde  hizmet  vermektedir.  (DPT,     1992:404-405)    Belediyelerin 
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makine     parklarını yenilemelerinde  finansal kiralama,  satın alma şekline 

göre daha ekonomik olabilir. 

Tablo 28. Belediyelerin Ana İş Makinası Alımları (1) 
Makine Cinsi 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Dozer 54 43 20 4 1 6 8

Greyder 96 107 70 15 9 35 66

Lastik Tek.Yük. 141 124 76 13 11 46 50 

Paletli Yükleyici 65 47 28 3 1 7 9 

Lastik Tek.Eks. 70 42 24 2 7 22 15 

Paletli Ekskavatör 24 19 7 1 1 5 5 

Kanal Kazıcı

Yükleyici 80 62 40 8 9 70 91 

Kaynak : DPT, 1993 Yılı Programı Destek Çalışmaları, s.123  
(1) Halen faal olan iş makinalarının alım yıllarına göre

dağılımıdır.

Tablo 29. Belediye Yatırımlarının Dağılımı 
(milyar TL.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992(1) 1993(2) 
Etüd Proje 20 26 25 46 94 156 250 
Yapı, Tesis 
Büyük Onarım 

624 1.013 725 1.007 1.937 3.130 5.250 

Makina 
Teçhizat 

72 78 94 298 457 622 1.100 

Toplam 716 1.117 844 1.351 2.488 3.908 6.600 
Kaynak : DPT, 1993 Yılı Programı Destek Çalışmaları, s.171. 
(1) Tahmin.
(2) Program.

Tablo 29'da  görüldüğü gibi  belediyelerin  makine  teçhizat alımları  

her yıl artmaktadır.  1987 yılında  belediyeler  makine teçhizata   72    milyar 

TL.   harcarlarken,   1993  yılında  bu  harcamaları   1   trilyon   100   milyar 

TL.'ye   yükselmiştir.  Belediyelerin  finansman  kaynaklarının  kıt  olduğu 

düşünülürse, makine  teçhizat alımlarına büyük miktarda kaynak ayırmak  
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yerine  bu  tür yatırımlarını kiralama yoluyla karşılamaları belediyelere  ve 

ülke ekonomisine yararlı olacaktır. 

     “Yerel      yönetimlerce     yatırım     ve      hizmetlerin gerçekleştirilmesi  

için ihtiyaç duyulan iş makinelerine  ayrılan ödenekler  bu  kuruluşların 

bütçeleri içerisinde önemli  bir  yer  tutmaktadır” (DPT,  1992:404-405). 

Ancak yerel yönetimlerin büyük miktarda   sermaye  yatırımlarında  

bulunması  ve  önemli  oranda makine,   teçhizat  satın  almaları  bu 

kuruluşların   sorununun  çözüldüğü   anlamına  gelmemelidir.   Çünkü  yerel 

yönetimlerin  ihtiyaçlarının  karşılanabilmesi makine,  teçhizat  donanımlarına 

yaptıkları     harcamaların    çok    üstünde    bir    harcamayı 

gerektirmektedir.  Ancak  mali güçsüzlükleri ise  bu  isteklerini 

sınırlamaktadır.   Finansal  kiralama  yoluyla  yerel  yönetimler yatırımlarının  

bir  kısmını  yabancı  kaynaklarla  finanse  etme olanağına kavuşmuş 

olacaklardır. 

Finansal  kiralama  tekniğinin  yerel  yönetimlerce  sermaye 

yatırımlarının  finansmanında  kullanılabilecek uygun bir  yöntem olması, 

karşılaşılan sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. 

Finansal  kiralama,  kıt  finansal kaynakların yeni  sermaye 

yatırımlarına  yöneltilmelerini sağlayacak  ve finansal  kaynağın 

kullandırılmasında   kurulacak   oto   kontrol   mekanizması   da  belediyelerin 

bu tür yatırımlarına bir disiplin getirecektir. 

Yatırım  mallarının  mülkiyetine  sahip  olunmayıp  kullanım hakkı  ile 

yetinilmesi halinde belediyeler hem  fonlarını  duran  varlıklara bağlamaktan 

kurtularak yeni alanlara yönelebilecekler,  hem  de yatırımlarının yeni 
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teknolojiye uyumunu ağır bir finansal  yük   altına  girmeden  süratle 

sağlayabileceklerdir   (Kuntalp,  1988:8; Erkarakaş, 1986:16). 

İller  Bankası,   kalkınma/yatırım  bankası  statüsünde  bir kuruluş   

olduğundan  doğrudan  finansal  kiralama   faaliyetinde  bulunma hakkına 

hukuken sahiptir.  Çünkü 28.4.1992 tarih ve 21212  sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Finansal Kiralama Şirketlerinin  Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin 

Yönetmelik'in 11.maddesine göre  mevduat   kabul   etmeyen  kalkınma   ve 

yatırım   bankalarının  Bakanlıktan izin almak kaydıyla finansal kiralama 

faaliyetlerinde  bulunabilecekleri  kabul  edilmiştir.  Dolayısıyla İller  Bankası 

kendi  bünyesi  içinde  bir finansal kiralama  dairesi  ile  veya  kendisine 

bağlı  bir  finansal  kiralama  şirketi  ile  kiralama  faaliyetini  yürütebilecektir. 

İller  Bankası'na  bağlı  olarak  kurulacak   bir  finansal  kiralama  şirketi,   

yukarıda   kısaca  bahsettiğimiz  yararların  ülke  ekonomisine,  yerel 

yönetimlere  yansıtılmasında  önemli bir işlev yüklenebilecek  ve  kiralamanın 

belediyelere  cazip  hale getirilmesinde bir  araç  olabilecektir (DPT, 

1992:404-405). 

Finansal  kiralama şirketi piyasa koşullarında rekabet  eden bir 

kuruluş   olacağından,    rekabet   ortamının   sağlayacağı  dinamizmden 

Banka'nın   uzun   dönemde    yarar   sağlayacağını  söyleyebiliriz.    Piyasa 

koşullarında   rekabet,   Banka   ile  müşterileri  yerel yönetimleri finansal 

kiralama  sözleşmelerinde  dikkatli   davranmaya  yöneltecektir.   Banka'ya 

bağlı  finansal  kiralama  şirketi,  faaliyetlerinde  bu  sorumluluk  duygusu  ile 

hareket  ederken,  finansal kiralama mevzuatı ile de denetime  ve 

sınırlamaya   tabi   olacaktır.    Şöyleki;   Finansal   Kiralama İşlemlerinde   

Süre  ve  Sınırın  Tesbitine  Dair   Yönetmelik'in  2.maddesine göre 

kiralayanın, kiralama işlemlerinin toplam tutarı  özkaynaklarının  30 katını,  

ortakları veya şirketler  grubu  ile  yapacağı  kiralama işlemleri toplamı tutarı 
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ise,  özkaynaklarının  15 katını geçememektedir.  Dolayısıyla finansal 

kiralama şirketi,  kiralama  işlemlerinde  objektif   bir sınır  ile  de  sorumluluk 

altında bulunmaktadır. 

Kurulacak  finansal  kiralama  şirketi  belediyelere  hizmet 

sunabileceği  gibi,  belediye hizmeti üreten  diğer  kuruluşlara,  özel firmalara 

da bu imkanı sağlayabilecektir. 

İller   Bankası,   finansal  kiralama  şirketi   vasıtasıyla teşviklerden,  

gümrük  muafiyetinden  ve   vergi,   resim,   harç istisnasından   

yararlanabilme  imkanını  elde  etmiş  olacaktır.   Finansal  Kiralama 

Kanunu'nun  28.maddesinde,  teşvik  belgesine  bağlanmış  bulunan 

yatırımların  tamamının  veya  bir  bölümünün  finansal   kiralama  yoluyla 

gerçekleştirilmesi  halinde  kiraya  veren,   kiracının  teşvik  belgesinde 

belirtilen   teşviklerden  yararlanabileceği yer almaktadır. Yine aynı Kanun'un 

30.maddesine  göre  finansal  kiralama sözleşmesi her  türlü  vergi,  resim

ve  harçtan   muaf   tutulmuştur.   Ayrıca  teşvik  belgesine   sahip

yatırımlarda  finansal  kiralama  şirketi,  yatırım  indiriminden  başka  gümrük

muafiyetinden yararlanabilecektir.  Yatırım  teşvik  belgesinde  yatırım,

gümrük  muafiyetine  sahip  ise   finansal  kiralama  şirketinin  yurt  dışından

ithal  edeceği  varlıklardan  gümrük vergisi alınmayacaktır.
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Finansal kiralamaya konu malların sözleşme süresince sigorta 

ettirilmesi zorunlu  olup, bu işlem kiralayan  şirket  tarafından  yapılacaktır.  

Sigorta  primlerinin ödenmesi ise kiracıya aittir.  Dolayısıyla   İller   Bankası  

aynı  zamanda   sigorta   acentası  olduğundan kiralamaya konu malların 

sigortalanmasından bir  gelir  elde edecektir. 

Kiralama  alacakları  sözleşmeye  dayalı,  yıllara  yayılmış  düzenli 

nakit  akımları sağlamaları nedeniyle kolaylıkla  menkul 

kıymetleştirilebilmektedirler (Yönder,  1990:47).  İller Bankası,  kiralama 

şirketinin  alacaklarını menkul kıymetleştirme  yoluyla  sermaye 

piyasalarından  fon temini için önemli bir  araç  olarak  kullanabilecektir 

(Erkuş,  Kurmuş,  1993).  Varlığa dayalı menkul  kıymet   ihracıyla   kiralama 

şirketi   kendi    çalışmalarında  kullanabileceği  bir  fon kaynağına kavuşmuş  

olacağından,  İller  Bankası'nın fon kaynaklarında bir genişleme sağlanmış 

olacaktır.  

Günümüzde  belediye  ve  İller  Bankası'nın   yatırımlarında  makine 

ve teçhizatın bir kısmı ithal edilmektedir. Dışardan ithal  edilen  makine, 

teçhizatın  kiralama  yoluyla   karşılanmasında  kiralama  şirketi görev 

alabilecektir.  Bazı durumlarda  kiralama  şirketinin,     finansmanını   yabancı   

kaynaklardan   sağlaması  halinde,    kiralama    yatırımının    tümüyle    dış    

krediyle  gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir (Altop, 1990:31). 

İller  Bankası,  finansal kiralama şirketine ihtiyaç halinde kredi 

verebilir.   Yani  Banka,   kiralama  şirketini  gerektiği  hallerde  refinanse 

edebilecektir.   Böylece  müşterilerine   ve  belediyelere  daha  iyi  ve 

kapsamlı kiralama  hizmeti  sunarken,  kiralama işleminden de bir gelir elde 

edecektir. Kiralama şirketi  ise  Banka'nın  uzmanlığından,  kredi 

imkanlarından  yararlanmış  olacaktır (Altop, 1990:50). 
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Finansal  kiralama  şirketinin  İller  Bankası  kaynaklarına müracaat 

etmesi  imkanının yanısıra uluslararası  kuruluşlar  ve  İslam  ülkeleri de 

sağlanabilecek kaynaklar açısından önemli  bir  potansiyel oluşturmaktadır.  

Örneğin, İslam Kalkınma Bankası'ndan  sağlanacak   kaynaklar   ile 

belediyelerin   finansal   kiralama  yatırımlarını refinanse etmek mümkün 

olabilecektir. 

G. ÖZELLEŞTİRME

Kentsel  hizmetlerin  karşılanmasında belediyeler  büyük bir  yük 

altındadırlar.   Yasalar   ve   diğer   mevzuat   hükümleri  çerçevesinde 

belediyelerin  yerine getirmekle yükümlü  oldukları  193  çeşit  görev 

saptanmıştır  (DPT,  1991:123).  Belediyelerin,  yerel  nitelikli tüm hizmetlerin 

yerine  getirilmesinden  sorumlu  tutulmalarına karşın  mali imkanlarının 

kısıtlı,  personel, araç,  gereç  donanımlarının yetersiz olduğu  bilinmektedir. 

Bu nedenle   pek    çok   temel   kentsel   hizmetin   yerine   getirilemediği  

söylenebilir. 

Belediyeler,   yüklenmiş   oldukları   hizmetlerin    yerine 

getirilmesinde    bir    arayış    içerisindedirler.     Belediye  hizmetlerinden 

uygun olanların özelleştirilmesi bu arayışın tipik  örneklerindendir.   Yani 

belediyeler  bir  kısım   hizmetlerini  özelleştirmek yoluyla kentsel sorunların 

çözümünde özel  sektörün  katkılarından yararlanmak yolunu seçmektedirler. 

En çok uygulama  alanı   bulan   hususlar   ise  toplu  ulaşım  ve   çöp 

toplama  hizmetlerinin  özelleştirilmesidir.   Ülkemizde  kısmen  uygulama 
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alanı  bulan belediye hizmetlerinin  özelleştirilmesi  uygulaması gelişmiş 

ülkelerde çok geniş bir  şekilde uygulanmaktadır. 

Örneğin; ABD'nde  yakın  zamanlarda Ulusal  Politika  Analiz 

Merkezi'nin yaptığı bir araştırmada, federe hükümetlerin yaklaşık  yüzde  35'i 

çöp toplama,  yüzde 42'si  yolcu taşıma,  yüzde  80'i  vasıta çekme ve park 

hizmetlerini  özelleştirmişlerdir.   Yapılan  bir  diğer  araştırmada ise 

özelleştirilen hizmetlerin  yüzde  43  daha   ucuza   sunulduğu  saptanmıştır.   

İtfaye   ve   hapishane hizmetlerinin  dahi özelleştirildiği ABD'de California'nın 

40 bin nufuslu  La  Mirade kentinde devletin sadece 55 memur  ve  işçisi 

görev  yapmaktadır (Aktan, 1992:35-36).  İngiltere  ve  Fransa'da içmesuyu 

hizmetleri  özel  şirketlere  devredilmiştir.   Fransız modelinde, yerel 

yönetimler su hizmetlerini özel şirketlere ihale ile devretmişlerdir.  Ancak 

yerel yönetimlerin hizmetin  kalitesi ve  belirlenmiş  standartlara uygunluk 

hususlarında  sorumluluğu devam   etmektedir.   İngiltere'de  1989  yılında  

su  hizmetleri özelleştirilirken  su  idareleri  önce  kamu  şirketleri   haline 

getirilip   sonra   da   kişisel  veya   kurumsal   yatırımcılara satılmıştır.  

Belirlenen standartlara uygun olarak hizmet sağlama sorumluluğu,  hem 

yasal hem de finansal açıdan  özel  şirketlere aittir. 

İller   Bankası'nın   özelleştirme  konusunda   belediyelere yönelik  bir 

çalışmasının  olmaması  bir   eksikliktir.   Banka, ekonomik   ve   sosyal 

değişmeye  daha  fazla  gecikmeden   uyum sağlamalıdır.   Bu   amaçla, 

Banka   bünyesinde,   belediyelere özelleştirme   ile   ilgili  bütün  konularda 

yardımcı   olacak özelleştirme çalışmalarından sorumlu bir daire 

oluşturulmalıdır. 
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Özelleştirme  dairesinin  esas amacı belediyelerin talepleri 

doğrultusunda  teknik  yardım  ve  müşavirlik  hizmetleri  sunmak olmalıdır.   

İller  Bankası  yükleneceği  bu  yeni   işleviyle,  belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesi  faaliyetinde  deneyim  kazanmış uzman bir kuruluş haline 

gelecektir. 

Banka   mevcut  belediye  hizmetlerinin  özelleştirilmesinde müşavirlik 

hizmetleri sunarken,  belediyelerce ilk defa yapılması düşünülen   hizmetlerin 

özel   sektör   eliyle    yapılabilmesi  imkanlarını  da araştırarak, daha ilk anda 

özel sektörün  kentsel gelişme  çabalarına  katılmasında  belediyeler  ile  özel  

sektör arasında bir köprü olabilir. 

Banka'nın      özelleştirme     konusunda       belediyelere 

sağlayabileceği  bir  diğer yardım da özelleştirilmesi  düşünülen hizmetlerden 

“rehabilite” edilmesi gerekli görülenlere finansman desteği  sağlama  

olanağıdır.   Finansman  desteği  sağlanmasının amacı;      belediyelere 

kaynak    transfer    etmek    değil, özelleştirilmesi düşünülen hizmetin özel 

yatırımcılara cazip hale getirilmesi yoluyla özelleştirme gayretini desteklemek 

olmalıdır. 

Banka'nın  bu  fonksiyonu,  belediyelerin pek  çok  sorununu çözmekte  

etkili olabilir.  Her şeyden önce  belediyeler,  birçok nedenle 

gerçekleştiremedikleri hizmetleri özelleştirmek suretiyle sağlayacaklarından,   

bu   hizmetler   için   tahsis   edecekleri kaynakları  başka  amaçlar  için 

kullanabileceklerdir.  Kalifiye personel,  makine,  teçhizat  eksikliği  nedeniyle 

yapamadıkları hizmetlerin  ve kentsel gelişme faaliyetlerinin bir kısmını  özel 

kesimle paylaşmış olacaklardır. 
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  Belediye    hizmetlerinin   özelleştirilmesi   ile   rekabet kurumunun 

işlerlik kazanması, kaynak tahsisinde  ve  kaynakların etkin  kullanımında 

sağlanacak başarılar  verimliliğin  artmasına yol açacaktır (Aktan, 1992:24-

25). 

Özelleştirme  uygulaması  ile  kamusal  mal  ve  hizmetlerin piyasada 

fiyatlandırılması mümkün hale  gelecektir.  Dolayısıyla kullanıcıların  hizmetin 

bedelini ödemeye katılması  sağlanırken hizmetlerin bir bedeli olduğu bilinci 

belediyelere ve yerel halka aşılanmış olacaktır. 

Özelleştirme   uygulaması,    belediyelerin   genel    bütçe 

kaynaklarına  daha az müracaat etmelerini   sağlayabilir.  Ayrıca belediyeler 

özelleştirdikleri  hizmetler  dolayısıyla  daha   az sayıda   personel  istihdam 

edeceklerinden,  cari  harcamalardan sağlanacak   tasarrufların  yatırımlara  

yönlendirilmesi   mümkün olacaktır.  

Belediye   hizmetlerinin  özelleştirilmesinin  belediyelere, yerel  ve 

ulusal gelişmeye sağlayabileceği daha pek çok  yarardan söz  edilebilir. 

Ancak,   belediyelerin  günümüz   koşullarında hizmetlerin  özelleştirilmesini  

tek başlarına yapacak  imkanları olamayabilir.   Özelleştirme  teknik  bir  konu  

olup  bu  konuda belediyelere yardımcı olacak,  yol gösterecek, müşavirlik 

hizmeti sunacak   uzman   bir   kuruluşun  bulunması   pek   çok   sorunu 

çözecektir.    Önerimiz;   belediyelerle  çok  yakın   ilişkileri nedeniyle İller 

Bankası'nın bu fonksiyonu üstlenebileceğidir.  Bu itibarla,  İller  Bankası 

bünyesinde  oluşturulacak  özelleştirme dairesi,  özelleştirilecek  hizmetin 

saptanmasında,  özelleştirme yöntemlerinin ve stratejisinin belirlenmesinde, 

belediye ve özel kesim  arasında  ilişkilerin kurulmasında ve daha  birçok 

konuda  etkin bir rol oynayabilir.  Banka bu hizmetleri karşılığında  bir gelir 
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elde  ederken,  belediyelere yardımcı olma görevinde  özel sektör desteğini 

de kazanmış olacaktır. 

H- MERKEZİ HÜKÜMET YARDIMLARINDA KOORDİNATÖRLÜK

1. Merkezi Hükümet Yardımlarının Amacı

Bugün  pek  çok ülkede merkezi hükümetler, yerel yönetimlere mali   

yardımlarda  bulunmaktadır.  Yerel yönetimlerin  yetki  ve sorumluluk 

alanlarının genişlemesi, sosyal ve ekonomik değişmeyle birlikte   yeni 

hizmetlerin  karşılanması zorunluluğu,  merkezi hükümetlerle yerel 

yönetimlerin gelir paylaşımının yeniden gözden geçirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bir çok ülke yerel yönetimlere vergileme yetkisi tanırken, birçok 

ülke kaynak  paylaşımını  mali yardım şeklinde yapmayı tercih etmektedir. 

  Merkezi   yönetim   tarafından  yerel  yönetimlere   yapılan yardımların 

çeşitli amacı  vardır.  Bir görüşe göre; bu yardımlar altyapı  açığı  bulunan 

belediyelere  tamamlayıcı  yardımlar,  öz gelirlerinden  kişi başına düşen 

miktarlar belli bir  ortalamanın altında  bulunan  belediyelere yönelik 

denkleştirici  yardımlar, belli   hizmetlere   öncelik   tanınması   istenen 

belediyelere özendirici  yardımlar şeklinde yapılmadır  (TODAİE, 1991:197). 

Bu amaçların  yanında merkezi hükümet yardımları diğer bazı amaçları da 

içerebilir:  Bunlardan bir tanesi, yerel yönetimler  arasında gelişmişlik  

düzeyinin eşitlenmesi yani  gelişmişlik  farklarının ortadan kaldırılması amacı 

olabilir.  Bu durumda daha az gelişmiş yerel  yönetimlere  daha fazla oranda 

yardım yapılarak, bu  yerel yönetimler  tarafından yerine getirilen hizmetlerin 

Ülke geneline dengeli  dağılması sağlanmış olacaktır.  Bununla  bağlantılı  bir  
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diğer  amaç  ta  yerel yönetim hizmetlerinin belli  bir  kalitede sunulmasını 

sağlamaktır.  Hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi ve belli  bir  standartın  altına  

düşmemesi  amaçlanmış   olabilir. Yardımların  bir başka amacı;  yerel 

yönetimlerin bazı hizmetleri yerine  getirmesini özendirmek olabilir.  Bu tür 

yardımlar  mali olanakları   kısıtlı   yerel  yönetimlerin  yerine   getiremediği 

hizmetlerin görülmesine destek olurken,  yerel yönetimleri de  bu hizmeti 

görmeye teşvik etmiş olacaktır.  Yapılması gerekli  bazı yatırımlar yerel 

yönetimlerin mali güçlerini aşabilir. Ya da bazı yatırımların  dışsallığı  bu 

yatırımlara mali yardım  yapılmasını gerekli  kılabilir.  Örneğin;  bir çok yerel 

yönetimi  aynı  anda ilgilendiren   fakat  bunların  birlikte  başaramayacakları  

bazı projeler  merkezi  hükümet yardımları  ile  gerçekleştirilebilir. Merkezi 

hükümet yardımları; yerel gelişmenin sağlanması ve  yerel ekonomik 

hayatın   canlandırılması  amacını   da   taşıyabilir. Günümüzde yerel 

yönetimlerin sosyal ve ekonomik gelişmeye  olumlu katkıları  olduğu 

bilinmektedir.  Yerel yönetimlerin  yapacakları yatırımlar  küçük ölçekli bile 

olsa kısa zamanda hizmete girmesi, emek yoğun niteliği dolayısıyla istihdam 

alanları sağlaması ve bu hizmetlerin  sağlayacağı  dışsal  yararların  genel 

ekonomik  ve sosyal  gelişme  çabalarını olumlu etkilemesi  nedeniyle 

merkezi hükümet,  bu amaçla da  yardımda    bulunabilir.  Ancak,  merkezi 

hükümetin  amaçları  ile  yerel yönetimin amaçları  arasında  bir uyumun 

sağlanması   gereklidir.    Yardımlar;    hem   kalkınma  planlarına  uygun 

olmalı  hem  de  yerel  halkın  ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmalıdır. 
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Merkezi  hükümet yardımları “yerel yönetimleri  denetlemenin bir 

aracı   olarak  kullanılmamalı,  uygulama  nesnel   kurallar içinde yapılmalıdır” 

(TODAİE,  1991:186). Bu itibarla yardımların kullanılmasında yerel 

yönetimlere yetki ve sorumluluk  verilmeli, ağır bir vesayet uygulanmamalıdır. 

Ayrıca  yardımlar basit, açık, adil ve istikrarlı olmalıdır. 

2. Yardım Türleri

a) Yüzde yardımlar ve birim yardımlar :  Yüzde  yardımlar, yerel

yönetimin  onaylanmış harcamasının toplamı üzerinden  veya hizmetlerinin 

bir bölümünün yüzdesi olarak verilen  yardımlardır. Birim yardımlar ise kişi 

başına verilen yardımlardır. 

b) Özel ve genel yardımlar:   Özel yardımlar,    belirli bir hizmet  veya

hizmet  bölümünün  yapılması  için  verilir.   Özel yardımlar  yerel yönetimce 

seçilmeyen belli  küçük gruplara  veya belli  küçük  alanlara hizmet götüren 

projeleri teşvik   amacıyla kullanılabilir. Genel yardımlar, herhangi bir özel 

amaç taşımadan ve şarta bağlı olmadan yerel yönetimlere yapılan  

transferlerdir. Bununla   yerel  yönetimlerin kaynaklar yönünden  eşitlenmesi  

ve yerel  yönetimleri  gelir  yönünden  desteklemek  esastır.   Özel yardımlar 

koşullu yardımlar olarak görülebilir. Genel yardımlarda ise harcama yetkisi ve 

sorumluluğu yerel yönetime aittir. 
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c) Sermaye   yardımları  ve  gelir   yardımları:   Sermaye yardımları,

belirli  bir  program için veya  program  türü  için yapılacak   sermaye 

harcamalarına  yardım  anlamındadır.   Gelir yardımları ise, gelir 

harcamalarına yapılan yardımlardır. 

Yardımların ne şekilde yapılacağı yardım amacına,  hizmetin 

niteliğine,   yerel  yönetimin  özel   koşullarına  göre  değişik şekillerde   

olabilir.    Ancak   unutulmaması   gereken   husus; yardımların  verimli  bir 

şekilde  kullanılması,   amaca   uygun yöntemin   seçilmiş   olması  ve  yerel 

yönetimin   özerkliğine kısıtlamalar getirilmemesi esas olmalıdır. 

Yardımların  yapılmasında nüfus,  yerel gelişmişlik  düzeyi, hizmetin 

türü ve maliyeti, yerel yönetimin gelir potansiyeli gibi objektif  kriterlerin 

uygulanması yardımın amacına ulaşması  için gereklidir. 

3. Türkiye'de Yerel Yönetimlere Mali Yardım Sağlayan Fonlar

Türkiye'de  merkezi hükümetin yerel yönetimlere mali  yardım 

sağlayan  bir  çok  fonları bulunmaktadır.  Çeşitli  bakanlık  ve kuruluşlara    

dağılmış   bulunan   fonlar   vasıtasıyla    yerel yönetimlerin   değişik   

ihtiyaçları   karşılanmaktadır.    Yerel yönetimlere mali yardım sağlayan 

fonların belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz:    Belediyeler   Fonu,  Mahalli 

İdareler  Fonu, Akaryakıt Tüketim Fonu, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu, 

Geliştirme ve   Destekleme  Fonu,   Belediyeler  İmar  Uygulamaları   Yardım 

Yönetmeliği,  Gecekondu ve İmar Affı Fonu, Kültür Bakanlığı Fonu, Turistik 

Yöreler Belediyelerine Yardım Yönetmeliği,  Muhtaç Asker Ailelerine  Yardım  

Fonu,  Trafik Hizmetlerini  Geliştirme  Fonu, Altyapı  Yatırım  Fonu,    DPT 

ve  Maliye  ve  Gümrük  Bakanlığı emrindeki mali transfer ödenekleri. 
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  Bütün   bu   fonlardan  yerel  yönetimlere   belli   şartlar içerisinde    

mali  yardım  yapılmaktadır.  Bu   fonların   belli başlılarını kısaca 

açıklamakta yarar görüyoruz: 

1) Belediyeler Fonu: Bu Fon'la ilgili yönetmelik  20.1.1985 tarih ve

18641 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Fon'un ita amiri  Bayındırlık  

ve İskan Bakanı'dır.  Fon'dan, İller  Bankası yatırım  programında bulunan 

belediyelerin  harita,  imar  planı, içmesuyu,   kanalizasyon,  çeşitli  yapı  ve 

tesislerine  yardım yapılmaktadır.  Fon,  kredi  şeklinde  kullandırılırken, 

1989'dan itibaren hibeye dönüşmüştür. 

2) Mahalli İdareler Fonu:  Bu  Fon'un ita amirleri İçişleri Bakanı  ve

Bayındırlık ve İskan  Bakanı'dır.  Fon'un  bir  kısmı Bayındırlık  ve İskan 

Bakanlığı'nca 18.9.1984 gün ve 18519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

“Belediyeler İmar Uygulamaları  Yardım Yönetmeliği”nde  yer  alan  esaslar 

çerçevesinde,   diğer  kısmı İçişleri  Bakanlığı'nca  18.9.1984  gün  ve  18520 

sayılı  Resmi Gazete'de  yayımlanan  “Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği”nde  

yer alan esaslar çerçevesinde kullanılmaktadır.  

Fon'un  İçişleri Bakanlığı'nca kullanılan kısmın yüzde 20'si özel idare 

ve köylere, geri kalanı  belediyelere mali yardım için kullanılmaktadır.  Fon'un 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na  ait kısmı  ile  kamulaştırma ve düzenleme 

işlerinde belediyelere mali yardım yapılmaktadır. 
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3) Altyapı  Yatırım  Fonu:  Fon;   ortak   programa  alınan altyapı

hizmetleri   için  Devlet,  belediyeler  ve  diğer  kamu kuruluşlarının  

bütçelerine  konulan  ödeneklerden  oluşmaktadır. Fon'un  ita amiri 

büyükşehir belediye başkanıdır.  Fon'la  ilgili  yönetmelik  15.4.1985  tarih  ve 

18726  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanmıştır. 

4) Özel  Çevre Koruma Fonu :  Bu Fon'la ilgili   yönetmelik 2.12.1990

tarih ve 20713 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanmıştır. Fon'un   ita   amiri 

Başbakanlık  Özel  Çevre   Koruma   Kurumu Başkanı'dır.  Fon'dan özel 

çevre koruma bölgesindeki işlere  yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapıya 

finansman sağlanmaktadır. 

5) Çevre  Kirliliğini  Önleme  Fonu  :   Bu  Fon'la  ilgili yönetmelik

17.5.1985  tarih  ve  18757  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanmıştır.  Fon'un 

ita amiri Çevre Bakanı'dır. Fon'dan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

belediyelere yardım yapılabildiği gibi arıtma tesisleri için kredi de verilebilir. 

6) Özel İdare Fonu : Bu Fon'la ilgili yönetmelik 15.11.1991 tarih ve

21052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Fon'un ita amiri  İçişleri  

Bakanı'dır.   Fon'dan  özel  idarelerin  çeşitli yatırım  ve harcamaları için 

tahsis yapılmaktadır. 

7) DPT  Mali  Transferler Ödeneği  :  DPT  bütçesine  konan

ödenekle ilgili yönetmelik 9.9.1992 tarih ve 21340  sayılı  Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır.  Yönetmeliğin  uygulanmasını   DPT'nin bağlı   olduğu  

Devlet  Bakanı  Yürütür.   Ödenekten    yapılacak yardımlar,  kalkınmada  

öncelikli  İllerdeki il özel idarelerinin ve belediyelerin çeşitli yatırımları için 

kullanılacaktır. 
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8) Geliştirme ve Destekleme  Fonu :  Fon'la ilgili  84/8800 sayılı

Bakanlar  Kurulu Kararı 31.7.1984 tarih ve  18598  sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır.  Fon'un ita amiri ilgili   Devlet Bakanı  ve Başbakan 

Yardımcısı'dır.  Fon'un 3/d maddesi  uyarınca belediyelere  toplu  konut 

mahallerinin  kamulaştırma  ve  diğer şekillerde    temini   ve   altyapı   

hizmetleri   için    tahsis yapılmaktadır. 

9) 2981 Sayılı Kanun Gereği Kurulan  Fon :  Fon'la   ilgili, yönetmelik

24.7.1986  tarih  ve  19201  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanmıştır.  Fon'un 

ita amiri valilerdir. Fon'dan 2981 sayılı Kanun'a  uygun  olarak  belediyelerin 

bir  çok  işlerine  harcama yapılabilir. 

10) Maliye  ve  Gümrük  Bakanlığı'nca  Mahalli   İdarelere Yapılacak

Yardım ve Ödemeler :  1993 Mali Yılı Bütçe Kanunu  ile Maliye  ve Gümrük 

Bakanlığı emrinde 1993 Yılı için 315 milyar TL. ayrılmıştır.   Bu   ödeneği   

yerel  yönetimlere  yardım   olarak kullanmaya Maliye ve Gümrük Bakanı 

yetkilidir.      

11) Akaryakıt  Tüketim  Fonu:   Fon'la  ilgili   yönetmelik 17.4.1985

tarih ve 18728 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanmıştır. 3074   sayılı  Kanun'a 

göre  Akaryakıt  Tüketim  Fonu  hesabında toplanan  meblağın  yüzde 30'u 

belediyelere  proje  karşılığında kullandırılmaktadır. 

12) Trafik Hizmetlerini  Geliştirme  Fonu :  Fon'la  ilgili yönetmelik

18.6.1985 tarihinde  yürürlüğü girmiştir.  Fon'un ita amirleri  İçişleri  ve Maliye 

ve  Gümrük  Bakanlarıdır.  Fon'dan belediyelerin    ve   özel   idarelerin 

bizzat   yapma   imkanı bulamadıkları trafik hizmetlerine tahsis yapılmaktadır. 
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13) Muhtaç  Asker Ailelerine Yardım Fonu :  Fon, 11.8.1984 tarih ve

4109 sayılı Kanun gereği kurulmuştur.  Fon'un ita  amiri İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'dür.  Fon'dan askere  gidenlerin 

ailelerinden muhtaç olanlara yardımda yetersiz kalan belediyelere tahsis 

yapılmaktadır. 

Görüldüğü  gibi  yerel yönetimlere mali yardım sağlayan  pek çok  fon 

bulunmaktadır.   Bu  fonlar,   çeşitli  bakanlıklar  ve kuruluşlar  arasında  

dağılmış  olup  her   kuruluş   yayımladığı yönetmelikle fonların kullanımını 

düzenlemektedir. 

4. Amerika Birleşik Devletleri Uygulamalarından Örnekler

a. Topluluk Gelişme Genel Yardım Programı

Topluluk  Gelişme  Genel  Yardım  Programı  (Community  Deve 

Lopment   Block  Grant  Programme);   Federal  Hükümetten   yerel 

yönetimlere,   ekonomik   gelişmeye  yardımcı   kentsel   gelişme   

faaliyetlerinde   kullanılmak  amacıyla tahsis  edilen  fonlardan   oluşur.  

Yardım  Programı,  Konut ve Kentsel Gelişme Dairesi (The   Department  Of 

the  Hausing and Urban   Development)  tarafından   yönetilir.  Yardım  

Programı, 1984  mali yılında 3,5  milyar  ABD   Doları yardım sağlamıştır 

(OECD, 1987:44).

Fonların    tahsisinde   belirli   kriterler   göz    önünde   bulundurulur. 

Bunlar; mevcut konut stoku ve yaşı ile nüfus artış   hızının  düşük  veya 

negatif  olması  gibi  kriterlerdir  (OECD,   1987:44).
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Fonlar;   kentsel canlandırmaya veya gelir düzeyleri orta ve   düşük  

ailelere  yönelik özel  programlara  harcanmaktadır.  1983   yılında  fonların  

yaklaşık yüzde 70'i Konut ve  Kentsel  Gelişme   Dairesi  tarafından  

metropoliten alanlardaki 97  eyalet  ve  723   şehre  doğrudan  dağıtılmıştır. 

Fon'un  geri  kalan  kısmı    ise   rekabete  açık  bir  uygulama ile nüfusu 50 

binden  az  şehirlere   tahsis   edilmiştir.  1984 yılında Fon'un yüzde 13'ü (335  

milyon   Dolar) ekonomik gelişme faaliyetlerine ayrılmıştır. Fon'lar genel 

yardım olarak verilir.  Yerel yönetimler, üstlendikleri projeleri  tamamlamak 

veya  dizayn  etmek  için  karar   verme   yetkisine   sahiptirler. Ekonomik 

gelişme faaliyetini yerel yönetim üstlenir.   Bu faaliyetler;  ekonomik gelişme  

planlarının hazırlanması ve iş   anlaşmaları  yapılması,  kamu-özel  sektör 

işbirliği,  kâr  amacı   gütmeyen  gruplara,  ekonomik  gelişme  amaçlı   

birliklere,   iş   yerlerine   teknik   yardım  sağlamak,   ticari   iş   yerlerinin 

rehabilitasyonu için kredi verme gibi amaçları  içerir.  Fonların   yarısından  

fazlası,  şehirler tarafından fiziksel çevrenin    iyileştirilmesi  amacıyla  konut 

inşa ve onarımları ile  kurumsal  kolaylıklara harcanmıştır (OECD, 1987:44).   

b. Kentsel Gelişme Faaliyeti Yardım Programı

Kentsel   Gelişme  Faaliyeti  Yardım   Programı'nın   (Urban 

Development  Action  Grant Programme)  birinci   amacı;  ekonomik 

çöküntüye  uğramış şehirlere destek olmaktır.  Bu program 1987'de 

başlamıştır.  Yardım Programı,  özellikle  ekonomik gelişme  için   fonların  

sağlanmasında Topluluk Gelişme Genel Yardım Programı'nı   tamamlayıcı  

olmuştur.  Topluluk Gelişme  Genel Yardım  Programı;   yerel  kontrolün 

esas olduğu  bir program iken, Kentsel  Gelişme   Faaliyeti  Yardım 

Programı; merkezi ve yerel yönetimler ile  özel   yatırımcılar  arasında geniş 
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ilişkiler ağı gerektirir  ve  ulusal   düzeyde   rekabet   sonucu  bir 

ödüllendirme   şeklinde   dizayn   edilmiştir.  Kentsel Gelişme Faaliyeti 

Yardım  Programı,  merkezi   yönetim  fonlarının etkinliğini arttırmayı ve yerel 

yönetimlerle   özel girişimciler arasında işbirliğini desteklemeyi amaçlayan bir 

programdır.    Yerel    yönetimlerin   Kentsel   Gelişme   Yardım   

Programı'ndan  yararlanabilmesi için,  özel firmaların  bağlayıcı   yasal 

taahhütlerine  ihtiyaç  vardır.   Bu  taahhütler   yardım   miktarının en az 2,5 

katı olmalıdır (OECD, 1987:45).

Bir  şehrin  Program'a  seçilebilmesi  için;   düşük   gelir   seviyesi, 

istihdam olanaklarının azlığı ve yüksek işsizlik oranı,   nüfus  artış  hızının  

düşük  olması veya  göç  olgusu  ile  eski   konutların çokluğu gibi kriterlere 

uygun olması gereklidir (OECD,   1987:46).

Önerilen    projeler  Konut  ve  Kentsel  Gelişme    Dairesi   tarafından 

gözden geçirilir ve şekillendirilir.  Yardım  Programı   fonları  doğrudan 

teşvikler şeklinde altyapı geliştirme  ve  yeni   iskan bölgeleri  ve yerleşmeleri 

için kullanılmaktadır.  Doğrudan   teşviklerin  çoğu  kentsel  gelişme 

alanlarının arsa  ve  altyapı   işleriyle  konut maliyetlerinin düşürülmesi 

amacıyla  kullanılır.   Fon'un  yüzde  54'ü şehirler tarafından piyasa  faiz 

oranlarının   altında  özel   girişimcilere kredi olarak  verilmektedir  (OECD, 

1987:46).
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5. Merkezi Hükümet Yardımları ve İller Bankası

İller  Bankası,  belediyelere mali ve teknik yardım sağlayan ve onlarla 

sürekli ilişki içerisinde olan bir  kuruluştur.  Yerel yönetimlere çok dağınık bir 

şekilde yapılan ve aralarında hiç bir koordinasyon     olmayan  tüm   bu 

fonlardan  İller  Bankası'nın sorumlu olması, merkezi hükümetin yardım 

amacını gerçekleştirmede daha  rasyonel olabilir.  Çünkü Banka'nın,  

belediyelerin mali ve çevresel durumlarını yakından bilme imkanı çok 

geniştir.  Banka, tüm   merkezi   hükümet  yardım  fonlarının   

toplanmasından   ve yönetilmesinden   sorumlu   olmalıdır.    Bu   takdirde 

çeşitli kuruluşlar   arasında  birbirinden  habersiz   yürütülen   yardım 

çabalarını,   Banka'nın  uzmanlık  bilgisiyle  koordineli  olarak yönetmek 

mümkün olabilecektir.  Diğer yandan belediyeler çeşitli kuruluşlar arasında 

zaman kaybetmekten ve bürokratik  işlemlerden kurtulmuş  olacakları gibi 

kendilerini iyi tanıyan Banka'yla daha kolay iletişim kurabileceklerdir. 

Banka,  merkezi  hükümet fonlarını kendi hesaplarından  ayrı olarak 

bir emanet fonu şeklinde yönetmelidir.  Böylece  Banka'nın kendi   ticari 

hesapları  ile  fon   hesapları   arasında   bir karışıklığın   doğması  önlenmiş  

olacaktır  (The   World   Bank, 1992:28). 

Merkezi  hükümet,  yardımların  kullanılmasında  belli  bazı kuralları 

veya şartları öngörebilir. Bu kurallar, merkezi hükümet ile  yerel  yönetimlerin 

politikaları arasında uyum  sağlanmasını kolaylaştıracaktır. 
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İller Bankası,  yardımların kullanılmasında  merkezi hükümet ile  yerel 

yönetimler  arasında bir  köprü  vazifesi  görebilir.  Banka;  geliştireceği  

politikalarla,   yapacağı   araştırmalarla merkezi hükümete  müşavirlik 

yapabilir.  Aynı zamanda yardımların uygulanması   ve   izlenmesi  görevini 

merkezi   hükümet   adına üstlenebilir.  Banka'ca geliştirilecek  yönetmelikler, 

kriterler yardımların amacına uygun ve etkin kullanılmasını sağlayabilir. 

Yerel    yönetimlerin    güçlendirilmesi ve   gelişmelerinin sağlanması  

amacıyla  fonların  bir tek  merkezde  toplanması  ve yönetiminden 

Banka'nın  sorumlu  olması  yararlı  bir  uygulama olacaktır.  Bu  durumda 

merkezi hükümet,  fonların amacına  uygun kullanılmasını   denetlemekten 

ve  yardımlarla   ilgili   genel kuralların  hazırlanmasından,  Banka ise fonların 

tahsisinden  ve izlenmesinden sorumlu olacaktır. 
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VI. SONUÇ VE ÖNERİLER

  Türkiye'de   yerel   hizmetlerin  karşılanmasından   birinci derecede 

sorumlu  kuruluşlar  olan belediyelere  yardımcı  olmak amacıyla 1933 yılında 

Belediyeler Bankası kurulmuştur. 

Cumhuriyetin  ilk  yıllarında hiç bir  altyapısı  bulunmayan şehirlere   

yardımcı   olmada,  Belediyeler  Bankası'nın   önemli görevler üstlendiği 

görülmüştür.  Belediyeler Bankası'nın yararlı çalışmalarından   köylerin   ve 

özel  idarelerin   de   istifade edebilmesi  için,  1945  yılında çıkarılan 4759 

sayılı  Kanun'la Belediyeler Bankası, İller Bankası'na dönüştürülmüştür. 

İller  Bankası'nın görevi;  yerel yönetimlere  harita,  imar planı,  

içmesuyu, kanalizasyon, yapı  işleri gibi  alt ve üstyapı  tesislerinin 

yapılması   için  teknik   yardım   ve   finansman  sağlamaktır.  Banka  ayrıca  

yerel  yönetimlere  merkezi  yönetim  tarafından  aktarılan  gelirlerin 

dağıtımında veznedarlık  görevi  yapmaktadır.   Bunun  yanısıra,  sigorta 

acentası  olarak  yerel yönetimlerin  taşınır  ve  taşınmaz mallarını  sigorta 

etmek  ve  bankacılık    hizmetlerinde    bulunmak    Banka'nın    görevleri 

arasındadır. 

Bu  çalışmada İller Bankası'nın iki temel fonksiyonu  yerine getirdiği   

görülmüştür.   Bunlardan   birincisi  teknik   yardım fonksiyonu, ikincisi ise 

proje finansmanı fonksiyonudur. 

Banka'nın   teknik  yardım  hizmeti,   merkezde   10   daire başkanlığı,  

taşrada  18  bölge  müdürlüğü  ve  4  başmühendislik  tarafından  

sağlanmaktadır.  Teknik  yardımın hizmet türüne  göre  oluşturulan  daireler 
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eliyle yürütülmesi anlayışının doğal sonucu  olarak  çok sayıda  teknik daire 

kurulması gerekmiştir.  Oysa tüm bu  hizmetleri  bir  tek teknik  yardım  

dairesi  çatısı  altında  toplamak  ve  alt  uzmanlık  grupları  oluşturmak  daha 

rasyonel  olacaktır.  Böyle  bir  idari yapılanma;  bürokratik  kademelerin 

azaltılması,    bilgi  alış  verişinin  kolay  sağlanabilmesi  ve  istihdam   edilen 

teknik  personelden  daha  fazla  verim   elde  edilmesini kolaylaştıracaktır. 

Banka  teknik  yardımı   temel  konularda  olmakla  birlikte  değişen   

sosyal  ve  ekonomik  koşullar   nedeniyle,   özellikle  büyükşehir   

belediyeleri   için  yetersiz  kalmakta   veya   hiç  sağlanmamaktadır.  

Büyükşehir  belediyeleri tarafından başlatılan  ve teknolojik niteliği ağır basan 

metro,  raylı sistem, biyolojik  arıtma  tesisleri,  boğaz  demiryolu tüp  geçiti, 

doğalgaz  gibi  projelere İller Bankası teknik yardım sağlamamıştır. 

Bunun esas nedeni;  Banka'nın yalnızca kendi programında yer  alan 

işler  için teknik yardım sağlamasıdır.  Bu uygulama,  Banka  teknik  yardım 

kapasitesinin  verimsiz kullanılmasına yol  açtığı  gibi, bilgi birikimi  ve 

deneyim  kazanma  olanağını da  ortadan kaldırmaktadır.  Dolayısıyla  Banka 

teknik yardımı  harita,  imar  planı, içmesuyu ve kanalizasyon konularında 

sıkışıp kalmıştır. Bu  olumsuz  durumun  önlenmesi için Banka teknik 

yardımı,  tüm yerel  yönetim projelerini içerecek şekilde yeniden 

tasarlanmalıdır. 

Banka'nın, teknik yardım fonksiyonunun yeniden  düzenlenmesi  ve 

tanımlanması gereklidir.  Bu amaçla; Banka teknik  yardım  ve  proje 

finansmanı   fonksiyonu,    birbirinden   bağımsız   hale   getirilmelidir.  Teknik  

yardım ile proje finansmanının  birlikte sağlanmasının nedeni olarak yerel 

yönetimlerin mali,  personel ve  teknik  kapasite yönünden güçsüz olmaları 

gösterilmektedir.  Oysa  mevcut  durumun  yerel  yönetimleri  güçlendirmek 
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yerine,  İller  Bankası'na  bağımlı güçsüz kuruluşlar haline  getirdiğini  

görmek  mümkündür. 

Teknik  yardım  ve proje finansmanının  ayrılması  durumunda Banka, 

proje   hazırlayan   bir  kuruluş  olmak  yerine   proje  değerlendiren   bir 

kuruluş haline gelecektir.  Bu durumda  Banka  proje    hazırlama   yetkisini 

yerel   yönetimlere    devretmiş  olacağından, yetersiz incelemelere dayalı 

avan proje uygulamasına son verilmiş olacaktır. 

Bununla  birlikte proje ihale ve kontrollük yetkisi de yerel  yönetimlere 

bırakılmalıdır.  Gerçekte şu anda Banka  ağır bir iş  yükü ile karşı karşıya 

bulunduğu için,  kontrollük hizmetlerinde,  ihale  işlemlerinde  ve 

projelendirme safhasında önemli  sorunlar  doğmaktadır. Bu görevlerin yerel 

yönetimlere devredilmesi halinde projelerin  zamanında  tamamlanması ve 

yerel  yönetimlerin  yerel halka karşı sorumlu olması sağlanmış olacaktır. 

Banka'nın     ihale    sözleşmelerinden    ve     kontrollük 

hizmetlerinden taraf olmaktan çıkmasıyla teknik yardımın niteliği  

değişecektir.  Banka'nın  bu   pozisyondaki   rolü;  finansmanını sağladığı  

projelerle ilgili olarak ihale teknik sözleşmeleri  ve  kontrollük   hizmetleri 

hususunda  yönetmelikler  veya  kurallar  saptamak  olacaktır.  Banka 

projeleri krediler yoluyla  izlerken,  yayımlayacağı  yönetmelikler yoluyla da 

kredilerin amacına uygun,  yerinde ve etkin bir şekilde kullanılmasını 

yönlendirecektir. 
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Banka'nın  proje değerlendirmesi hem  teknik,  hem  finansal 

incelemeyi içermek durumundadır. Finansal inceleme sonucunda mali açıdan  

fizibil  olmayan  veya finanse  edilmesi  mümkün  olmayan  projeler programa 

alınmayacak veya kredilendirilmeyecektir. Proje  finansmanı  konusunda   

yapılacak incelemeler;  projelerin  hangi  kaynaklardan  nasıl  finanse 

edilebileceğini, hangi usullerin  ve  kaynakların  en  uygun  olduğunu  ortaya 

çıkaracaktır.  Finansal  inceleme;   maliyet  analizlerinin  doğru  yapılması  ve 

yatırım harcamalarının geri kazanılmasına da ışık tutacaktır. 

Banka,   teknik  yardım  kapsamı  içinde  yerel  yönetimlere belediye 

muhasebesi,  mali yönetim,  bütçe hazırlanması, finansal  planlama,   mali 

analiz,   mali  denetim, insangücü  planlaması,  insangücü kaynaklarının 

geliştirilmesi,  personel yönetimi,  sevk  ve idare,  kompütür sistem ve 

programlarının hazırlanması,  proje   yönetimi, yatırım planlama gibi pek çok 

konuda modern tekniklerin kullanılmasında yardımcı olabilir. Banka, ayrıca 

yerel yönetimler  üzerine araştırmalar yaparak politika oluşturulmasında etkin 

bir  rol oynayabilir. 

İller  Bankası'nın  ikinci önemli fonksiyonu  projeler  için finansman 

sağlamaktır.   Ancak  proje  finansmanı  için  yapılan  incelemeler 

sonucunda Banka'nın kendi  kaynaklarından  sağladığı  finansmanın, toplam 

finansman içindeki  payının  yüzde  10-20'ler  seviyesinde  kaldığı 

görülmektedir.  Geri kalan kısmın  çok büyük  bir bölümü Belediyeler 

Fonu'ndan,  çok az bir bölümü ise belediye katkılarından sağlanmaktadır.  

Dolayısıyla Banka'nın yatırımların  finansmanında  sanıldığının  aksine  pek 
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fazla  bir   katkısının  olmadığı,  finansman  açısından merkezi hükümet 

fonlarına bağımlı  bir kuruluş olduğu anlaşılmaktadır.  Oysa İller Bankası'nın  

esas  görevi  yerel  yönetimlere kaynak   yaratmak  olmalıdır.  Bugünkü 

durumda   Banka,  merkezi   hükümet fonlarıyla belediyeler  adına yatırım 

yapan bir kuruluş olmuştur.  Banka,  kaynak  yaratamaması  nedeniyle      

yerel      yönetimlerin     kredi      taleplerini   karşılamamaktadır.   Yerel 

yönetimler yatırımları için  finansman sağlayan  bir bankanın olmaması ve 

İller Bankası'nın bu  görevini   yerine    getirmemesinden   dolayı   yeni 

arayışlar   içerisine  girmişlerdir.   Son   yıllarda  belediyelerin  dış    

borçlanmaya  gitmeleri,  tahvil ihraçları, banka kurma çalışmaları bu arayışın 

sonuçlarıdır. 

Banka'nın  kaynak  yaratmada en önemli aracı  tahvil  ihracı  olarak 

görülmektedir.  Banka Kanunu'nda böyle bir yetki verilmiş  olmasına  rağmen 

bu yol hiç kullanılmamıştır.  İller  Bankası'nın  gelecekte   en  önemli  rolü 

sermaye  piyasalarından  fon  temini  olmalıdır.   Ancak  bugün  için  Banka 

böyle bir  yeteneğe  sahip  değildir. Banka'nın bankacılık yeteneği yok 

denecek ölçüde azdır.  Bu   amaçla   bankacılık   hizmetleri   için   yeni 

birimlerin  oluşturulması  bir zorunluluk olarak görülmektedir.  Banka'da fon 

yönetimi  ve  hazine bölümü,  menkul kıymetler  işletmeciliği  ve danışmanlığı  

bölümü,  dış işlemler ve muhabir ilişkileri bölümü,  kredi  tahsis ve takip 

bölümü,  mali kontrol ve muhasebe  bölümü,  mali  tahlil ve istihbarat bölümü 

gibi yeni dairelerin  kurulması  gereklidir. 
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Banka,  ihraç  edeceği menkul kıymetlerle yerel  yönetimlere kaynak 

yaratırken, aynı zamanda yerel yönetimler tarafından ihraç  edilecek  menkul 

kıymetler için mali piyasalarda aracı bir  kurum  olarak  faaliyet  göstermeli, 

gerektiğinde  yerel   yönetimlerce   ihraç edilen menkul kıymetlere garantör 

olabilmelidir.  Çok büyük  ihraçlarda   konsorsiyum   oluşturulmasında   yerel 

yönetimlere  yardımcı olmalıdır.  Banka'nın yerel yönetim menkul 

kıymetlerinin  likiditesinin  sağlanmasında  da üstlenebileceği önemli 

görevler  bulunmaktadır.   Birincil  piyasa faaliyetleri  yanında,  ikincil 

piyasada faaliyet göstermesi, Banka'yı piyasa sinyallerine  karşı daha hassas 

kılacaktır.  

Banka,  sermaye  piyasasında olduğu gibi para piyasasında da 

faaliyet  göstermelidir. Bugün için Banka'nın böyle bir çabasının olmadığı  

sonucuna varılmıştır.  Halbuki Banka'nın elindeki  kısa vadeli  atıl fonları para 

piyasasında değerlendirerek gelir  elde etmesi   mümkündür.    Para 

piyasası   araçlarıyla,   interbank  piyasasında  faaliyet göstermek suretiye 

atıl fonların her  zaman için   değerlendirilmesi  olanağı  bulunmaktadır.   

Aynı  zamanda belediyelerin  kısa  vadeli menkul kıymet ihraçlarında  da 

Banka etkin bir rol üstlenmelidir. 

İller  Bankası'nın önemli bir görevi yerel yönetimlere kredi sağlamaktır.  

Ancak Banka kaynak yaratamaması ve mevcut finansman  gücünün 

yalnızca  kendi  yatırımlarının  finansmanına   yetmesi nedeniyle yerel 

yönetimlere kredi açmamaktadır.  Bu nedenle yerel  yönetimler   finansman 

ihtiyaçlarını doğrudan veya İller  Bankası  aracılığıyla  ticari  bankalardan 

sağlamaktadırlar.  Oysa  İller  Bankası piyasa koşullarında,  uygun vade ve 

faiz hadlerinde yerel  yönetimlere kredi sağlamalıdır.  Bu şekilde sağlanacak 

kredilerin  vade ve faiz oranları idari kararlarla değil, piyasa koşullarında 
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belirlenmelidir.  Aksi  takdirde Banka'nın bir müddet sonra  mali yetersizlik 

nedeniyle  iş yapamaz bir duruma düşmesi  kaçınılmaz  olacaktır. 

İller   Bankası'nın  üstlenmesi   gereken  diğer  bir   rolü uluslararası  

kuruluşlardan sağlanacak fonları yerel  yönetimlere  aktarmaktır.  Fakat 

Banka'nın  şu an için  böyle  bir  faaliyeti  yoktur.  Oysa  Banka'nın  akıllı bir 

dış borçlanma  stratejisiyle  ülke  kalkınmasına hizmet etmesi mümkündür. 

İller Bankası'nın bu  görevi üstlenmesi halinde,  uluslararası kuruluşlardan 

sağlanacak  fonlarla kentsel altyapı yatırımlarını  finanse etmek mümkün hale  

gelecektir.   Ancak  bunun  için  İller  Bankası'nın  dış   kredi kuruluşlarından  

sağlanacak fonların sorumluluğunu üstlenebilecek  şekilde   kurumsal 

yapısını  geliştirmesi  ve   mali   yapısını  güçlendirmesi gereklidir. 

  Özellikle  belediyelerin  giderek artan ölçülerde makine  ve teçhizata 

kaynak  ayırdıkları bilinmektedir.  Bu  nedenle  İller  Bankası   kendisine 

bağlı  bir  finansal  kiralama şirketi   ile  belediyelerin  taşınır  ve taşınmaz bir 

çok  ihtiyacını  kiralama  yöntemiyle karşılayabilir.  Finansal kiralama faaliyeti 

Banka'ya  bir   gelir  sağlayacağı  gibi,   yerel  yönetimlerin    bu   tür 

yatırımlarını  da  uzun  vadeli finanse etmek  mümkün  olacaktır.  Diğer  

taraftan kiralamaya konu varlıkların  sigorta  ettirilmesi  zorunlu  olduğundan,  

Banka sigorta işleminden de bir gelir  elde  edecektir.    Bunun   yanısıra   

kiralama   alacaklarını   menkul  kıymetleştirerek  sermaye  piyasalarından  

ilave  fon  temini  de  mümkün  olacaktır.   Finansal  kiralama  faaliyeti  için 

gerekli  fonların  bir  bölümünün uluslararası kuruluşlardan ve  özellikle  İslam  

Kalkınma  Bankası gibi  kuruluşlardan  sağlanması  halinde  yerel 

yönetimlere yeni finansman kaynakları sağlanmış olacaktır.  Bu  itibarla  İller 

Bankası finansal kiralama  faaliyetine  vakit  geçirmeden başlamalıdır.  
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İller  Bankası,  belediye hizmetlerinin  özelleştirilmesinde etkin bir rol 

üstlenmelidir.  Günümüzde belediyelere özelleştirme  faaliyetinde  yol 

gösterecek uzman bir  kuruluş  bulunmamaktadır.  Banka, bu boşluğu 

doldurmak için geniş olanaklara sahiptir. Banka  bünyesinde  oluşturulacak  

bir  özelleştirme  dairesi, bu  alanda  belediyelere teknik yardım ve 

müşavirlik  hizmetleri sunmalıdır.  Banka  bu hizmetleri yanında 

özelleştirilmesi düşünülen  belediye  hizmetlerine,  özelleştirme gayretini 

desteklemek için  finansman  da sağlamalıdır.  Finansman desteğinin amacı; 

belediyelere kaynak  transferi  değil,  özelleştirilmesi düşünülen   hizmetlerin 

özel  yatırımcılara   cazip   hale  getirilmesi  yoluyla   özelleştirme  çabasını 

desteklemek olmalıdır.  Banka'nın  böyle bir  faaliyette  bulunması     halinde, 

gelecekte    belediye    hizmetlerinin özelleştirilmesinde söz sahibi uzman bir 

kuruluş olması beklenir. 

İller   Bankası'nın   bir   başka  rolü    merkezi   hükümet yardımlarının  

yerel yönetimlere aktarılmasında  koordinatör  bir  kuruluş  olmasıdır.  Bu 

amaçla  pek çok Bakanlık  ve kuruluşlara  dağılmış bulunan yerel 

yönetimlerle ilgili fonların hepsinin İller  Bankası'nda bir hesapta toplanması 

yararlı olacaktır. Bu takdirde  dağınık,  koordinasyonsuz  bir  şekilde  yerel 

yönetimlere  mali  yardım  sağlayan fonların, çok daha kapsamlı programlar 

şeklinde  kentsel   gelişme   çabalarına   yönlendirilmesi   mümkün    hale 

gelecektir.  İller Bankası ise bu fonları kendi ticari  hesapları dışında  ayrı  bir 

hesapta   toplayarak “emanet  fonu”  şeklinde  yönetmelidir.  Böylece Banka 

faaliyeti sonucu meydana gelen nakit  hareketleri  ile,  merkezi  hükümet 

yardımlarının   birbirinden  ayrılması sağlanmış olacaktır.  İller Bankası, bu 

durumda merkezi  hükümetin   yerel  yönetimler  için  geliştireceği  

politikaların   uygulanmasında,  yardımların  amacına ulaşmasında etkin bir 

araç  olacaktır. 
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Sonuç  olarak,  İller  Bankası değişen  sosyal  ve  ekonomik koşullar 

nedeniyle amacını ve fonksiyonlarını yeniden tanımlamalı  ve kendini 

yenilemelidir.  
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ABSTRACT 

  This  study is prepared for the evaluation of the activities of  Provincial 

Bank  of Turkey  which  provides  technical  and  financial assistance to the 

local governments in Turkey.  

  At   the   early  years  of  the   Turkish   Republic,   the  infrastructure, 

even is the largest cities,  was  not sufficient.   Municipalities,  in  charge  of 

providing local  services,  were  extremely  poor  in terms of financial and 

human  resources  and  technical  capacity.  Bearing this in mind,  the 

Municipalities  Bank  was  established  in  1933 with the aim  of  assisting 

the  municipalities  in  all  spheres of  their  activities.  In  1945 Municipalities 

Bank  was restructured as to  provide  assistance also  to the villages and 

provincial administrations and  renamed as the “Provincial Bank”. 

At the present,  the Provincial Bank has been continuing its mandate 

of providing technical and financial assistance to local  governments.  The 

structural changes in social and economic  life  brought about  the necessity 

for institutional adjustment of  the  Bank. 

In this study,  existing body of the Bank of the  Provincial Bank  is 

examined.  The results of the study have shown that  the  Provincial Bank 

has been providing following principal  services: 

- Technical assistance to local governments;

- Making  investments on behalf of the local governments;

- Acting  as a medium for the distribution of the incomes of   the local

governments.
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Most  prominent  feature of the Provincial Bank is  that  it  performs  its 

functions in two directions:  Technical  assistance and project financing. The 

results of the present study indicated  that  it would be more rational and 

efficient to  separate  these  two  functions.  Thus,  the  Provincial  Bank 

should  not  be  an  investor that invests on behalf of the municipalities.  It 

should  act as a real bank providing capital and other financing  schemes to 

the  local  governments.  In this respect,  the  aim  of  the technical 

assistance has to be “project evaluation” rather  than  “project preparation 

and desig”.        

In  addition to the  aforementioned functions the  following duties can 

also be carried out by the Bank: 

- To   provide   funds  from  financial  markets  to   local governments;

- To act  as  a  financial  intermediary  in  the  financial  markets;

- To act as a guarantor for municipality stocks and bonds;

- To perform financial leasing activities;

- To provide funds from international institutions;

- To supply credits to the local governments;

- To  provide consultancy services and  financial support to  the   local

governments  in  the  privatization  of  their services;

- To act as a coordinator  for the  transmission of  central

government's aid to local governments;

- To  determine  policies and  make research and studies  on the

activities of the local governments.
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  The author of this study is of the opinion that,  while  the  Provincial 

Bank fulfills these functions,  it would be  possible for   the  Bank  to  provide 

new  financial  sources  to   local governments. Thus, the financial and 

technical and administrative  structure  of the local governments could  be 

strenghtened. 
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