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SUNUŞ

İller Bankas›, yerel yat›r›mlar›n planlamas›, uygulamas› ve finansman›

alan›nda merkezi yönetim ile yerel yönetimler aras›nda eşgüdümün

sağlanmas› konusunda, yerel yönetim bankac›l›ğ› hizmet alan›nda fa-

aliyet gösteren bir kamu kuruluşudur. Yerel yönetim bankac›l›ğ›, kamu

yönetimi, altyap› sektörü ve bankac›l›k sektörünü bir araya getiren bir

aland›r. Bu nedenle, yerel yat›r›mlar salt yerel yönetimleri ilgilendiren

bir konu olmamaktad›r.

İller Bankas›, günün koşullar›na paralel olarak yerel yat›r›mlarda yerel

idarelere teknik ve mali destek sağlamak amac› ile kurulmuş, özel hu-

kuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur. Fi-

nansman yan›nda, mühendislik-mimarl›k alan›nda teknik destek ver-

mesi nedeni ile de Türkiye’ye özgü bir kurumdur.

Türkiye gibi altyap› yat›r›mlar›nda halen büyük bir eksikliğin olduğu,

belediyelerin çağdaş altyap› yat›r›mlar›n› gerçekleştirmek için gerekli

teknik ve uzman kadronun çok yetersiz olduğu bir ülkede İller Banka-

s›’n›n kalk›nmadaki önemli rolü belirginleşmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, Türk Mühendis ve Mi-

mar Odalar› Birliği üyesi mühendislerin, mimarlar›n ve şehir planc›la-

r›n kuruluşundan bu yana emek verdiği bu kurumun, kamu kurumu ni-

teliğinden soyularak özel ticari şirket haline getirilmesini öngören ya-

sa taslağ›n›n irdelenmesi gerektiğini; birçok kesimi ilgilendiren bu dö-

nüşümün ülke insan› ve ülke ad›na yaratacağ› onar›lmas› zor sonuçla-
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r›n›n önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İller Bankas›, özellik-

le teknik kadroda çok farkl› meslek gruplar›n› bünyesinde bar›nd›ran,

deneyimli, uzman bir yap›d›r. İller Bankas›, Harita ve Kadastro, İnşa-

at, Makina, Elektrik, Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Mimarl›k ve Şehir

Planc›l›ğ› gibi farkl› meslek alanlar›n› bir araya getirmekte; yerel yö-

netimlerin kamu hizmeti niteliği taş›yan altyap› yat›r›mlar›nda -harita,

planlama, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon,

hizmet binalar›, ar›tma tesisleri gibi alanlarda- hem etüd, proje hem de

yap›m aşamas›nda kontrollük hizmetlerinde bulunmaktad›r. İller Ban-

kas› halen 1180’i teknik personel olmak üzere toplam 3293 uzman

kadro ile çal›şmalar›n› sürdürmektedir. 

İller Bankas› çal›şmalar›na 3225 belediye, 81 il özel idaresi ve 16 adet

su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere 3322 adet mahalli idareye doğ-

rudan hizmet vermekte; köylere destek olmaya devam etmektedir.

Özellikle belediyelerin çok büyük bir çoğunluğunun teknik kadrosu ve

donan›m› olmad›ğ› dikkate al›nd›ğ›nda tamamlanan tüm altyap› ve üst-

yap› hizmetlerinde Bankan›n önemli rolü göze çarpmaktad›r.

İller Bankas›’n›n 61 y›ll›k hizmet sürecinde eleştirilecek yanlar›, uygu-

lamalar›, yetersizlikleri elbette vard›r. Belediyeler, İller Bankas›’n›n

uygulamalar›ndan şikâyetçi de olabilmektedir. Fakat asla unutulma-

mal›d›r ki, İller Bankas› A. Ş. Yasa Tasar›s›, bu aksakl›klar› düzeltme-

ye çal›şman›n ötesinde bankan›n bütün birikim ve deneyimini iyisi ve

kötüsü ile ateşe atmaktad›r.  Bu rapor kapsam›nda incelenen “İller
Bankas› Anonim Şirketi Hakk›nda Yasa Tasar›s›” ile İller Banka-

s›n›n tasfiye sürecinin; sorunlar› olan bir kurumun yerine verimli çal›-

şacak, piyasa şartlar›na uygun faaliyet gösterecek bir şirketin kurulma-

s› yaklaş›m›n›n hayata geçirilmesi sav› arkas›nda ana gerçek gizlen-

mektedir. İller Bankas›’n›n tasfiyesinin, yerel yönetim mali sisteminin

değiştirildiği; kentleşme ve kent kültürünün oluşumuna mühendislik

ve mimarl›k alan›nda deneyimli ve uzman kadrosu ile katk› ve destek

veren; altyap› yat›r›mlar›ndaki eksikliği giderecek teknik personeli ye-

tiştiren; teknik dan›şmanl›k yapan y›llar›n birikim ve deneyimine sahip

kamusal yap›lanman›n yok edildiği bir dönüşüm sürecinin büyük ve

önemli bir parças› olduğunu ifade etmeyi görev biliyoruz.

Tasfiye süreci öncesi, baz› belediye başkanlar› ile yaz›l› ve görsel med-
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yada İller Bankas›n›n y›prat›lmak istendiği, gerçeklerin gizlenerek tas-

fiye sürecinin devlet-medya ilişkisi içerisinde meşrulaşt›r›lmaya çal›-

ş›ld›ğ› görülmektedir.

İller Bankas›n›n tasfiye edilmesindeki temel hedef nedir? As›l sorul-

mas› gereken soru budur. Neoliberal politikalar çerçevesinde 1980’li

y›llardan bu yana ülkemizde yap›sal değişikliklerin yaşand›ğ›na sessiz-

ce tan›kl›k etmekteyiz. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tasfiye

edilmesi bunun son örneklerindendir. Ülkemizin devasa, stratejik öne-

me sahip, halk›n mal› olan kurum ve kuruluşlar› parça parça edilerek

özelleştirme kapsam›na al›nmakta ve yok edilmektedir. Bu sürecin ar-

tarak devam ettiği birçok meslek odas›, sendika, dernek, kitle örgütle-

ri ve siyasi partilerce ifade edilmektedir. Neoliberalizmin savunucula-

r›na göre, İller Bankas› Genel Müdürlüğü de bu anlamda tasfiye edil-

mesi gereken bir kamu kuruluşudur. AB, IMF, DB ve özellikle ulusla-

raras› ticari şirketlerin gözünün Türkiye’deki yerel yönetimler ve hiz-

met alanlar› üzerinde olduğu bilinmektedir. Yerel yönetimlerin harita,

planlama, içme suyu, kanalizasyon, jeolojik ve jeoteknik hizmetler,

ar›tma tesisleri, kent bilgi sistemlerinin kurulmas› ve işletilmesi gibi

mühendislik ve mimarl›k hizmet alanlar› dikkate al›nd›ğ›nda milyar

dolarl›k yat›r›mlar›n olduğu görülmektedir. İller Bankas›n›n bu alan-

lardaki görevlerinin sona ermesiyle küresel sermayenin boş b›rak›lm›ş

bu alanlara ulaşmas› çok daha kolay hale gelecektir.

Yasa tasar›s›n›n kabul edilmesi halinde, Banka hisselerinin sat›labile-

ceği, yabanc› hisselerinin çoğunlukta olabileceği gündeme gelebile-

cektir. DenizBank’› sat›n alarak Türkiye’ye giren Avrupa ve Amerika

deneyimli Belçika-Fransa ortakl›ğ› olan DEXIA’n›n bu yönde bir giri-

şimi olabileceği ak›llara mutlaka gelmelidir. Ülkemizde bankac›l›k

sektöründe yabanc›lar›n oran›n›n yaklaş›k % 30 seviyesinde olduğu

gözden uzak tutulmamal›d›r. İller Bankas› bilânçolar› incelendiğinde

aktif yap›s› itibar› ile dünyada tek örnek olarak bulunmas›ndan ötürü

sermayesinin kat kat üzerinde bir değere sahip olduğu da bir gerçektir. 

Türkiye’nin kendi öz kaynaklar›na dayal›, kendi sosyo-ekonomik ve

toplumsal yap›s›n› gözeten yerel yönetim politikas›n›n günün gerçek-

leri doğrultusunda mutlaka oluşturulmas› gerekmektedir. Bu yaklaş›m,

kamusal bir yat›r›m alan› olan altyap› hizmetlerini yöneten diğer ku-
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rum ve kuruluşlar›n da tasfiye sürecine tabi tutularak söz konusu yat›-

r›mlar›n d›ş kaynakl› fonlara bağl› gerçekleştirilmesi ile yaşanacak

olan çok vahim bir durumun kaç›n›lmazl›ğ› şimdiden görülmelidir.

Bankan›n tasfiye edilmesiyle y›llard›r bu kurumda hizmet veren ve

ciddi bir deneyim ve uzmanl›ğa sahip personelin her yönüyle mağdur

olacağ› aç›kt›r. Deneyimli ve öngörüsü yüksek olan bu personelin ha-

vuza gönderilmesi ve farkl› kurumlara dağ›t›lmas› ile ülke kalk›nmas›

da ciddi bir erozyona uğrayacakt›r.

Bu nedenle de, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› ola-

rak, kamusal görev anlay›ş›m›z çerçevesinde kamuoyunun ayd›nlat›l-

mas› ve kapsaml› bir rapor ile araşt›rmalar›n önünün aç›lmas› gerekti-

ği düşüncesinden yola ç›karak bu dosyay› haz›rlad›k.

Başta üyelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar›n ve halk›m›-

z›n bilgisine sunar›z.

Sayg› ve sevgilerimizle.

A. Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan
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GİRİŞ

1 Aral›k 2006 tarihinde Başbakanl›k’a gönderilen “İller Bankas› Anonim Şir-

keti Hakk›nda Kanun Tasar›s›”, İller Bankas›n›n kamu kurumu niteliklerin-

den s›yr›larak, piyasa şartlar›nda çal›şacak, AŞ statüsünde yerel yönetim ban-

kac›l›ğ› alan›nda faaliyet gösterecek şekilde yeniden yap›land›r›lmas›n› ön-

görmektedir. Bu süreç, İller Bankas›n›n sermayesinin Hazine’ye devredilme-

si, sadece bankac›l›k alan›nda faaliyet göstermesi ve bankac›l›k kurallar› ile

ticari faaliyette bulunmas›, mevcut personel kadrolar›n›n tasfiye edilmesi ve

hizmetlerin 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve diğer kanunlar›n sözleş-

meli personel hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütül-

mesi, yerel yat›r›m projelerinde doğrudan uygulamada yer almamas› gibi dü-

zenlemelere işaret etmektedir. Bu nedenle de, İller Bankas› tasfiye edilmek-

tedir. Tasfiye, Bankan›n ortaklar› olan belediyeler ve il özel idarelerinin gö-

rüşlerine başvurulmadan, demokratik sürecin işletilmediği bir yöntemle ger-

çekleştirilmektedir.

İller Bankas›n›n tasfiye edilmesi salt bir kurumun dağ›t›lmas› anlam›na gel-

memekte, yürürlükteki yerel yönetimler ve kamu hizmetlerinin dayand›ğ› il-

kelerin de büyük bir dönüşüme uğrad›ğ›na vurgu yapmaktad›r. Bu yap›sal

düzenleme, yerel yönetimlere biçilen yeni rol üzerinden hareket etmektedir.

Bu nedenle, tabloyu bütünden okumak gerekmektedir. Bir taraftan, yerel yö-

netimlerin yetkileri merkezi ve bütünlüklü planlamay› bozacak şekilde artt›-

r›lmaktad›r. Diğer taraftan yerel yönetimlerde norm kadro uygulamalar› ile

personel al›m› k›s›tlanmakta ve her türlü hizmetin “hizmet al›m›” yöntemi ile

yap›lmas› zorunlu hale getirilmektedir. Bununla yetinilmeyerek, belediyele-

re hiçbir mali yük getirmeden harita, imar gibi temel altyap› hizmetlerinin

karş›land›ğ› belediyeler fonunun kald›r›lmaktad›r. Bu nedenle, merkezi yöne-

tim desteğinden mahrum b›rak›lan ve özkaynak yaratma imkân› olmayan ye-

rel yönetimler hizmet al›m›na mecbur b›rak›lmakta; bu nedenle de kendi so-

rumluluk alan› ve kamu ç›kar› için değil, hizmetlerin devam› için yerel veya

uluslararas› sermayeye tabi yerel yönetimler yarat›lmaktad›r. Bu şekilde ka-

mu hizmetleri ticarileştirilmekte, özelleştirmelerin önü aç›lmaktad›r.

Türkiye gibi çağdaş norm ve standartlarda altyap› yat›r›mlar› ve kentleşme

noktas›nda önemli eksiği olan bir ülkede İller Bankas›n›n geliştirilmesi bir

gereklilik iken, bu yap›n›n tamamen tasfiye edilmesinin sak›ncalar› göz ard›

edilemez. İller Bankas›n›n y›prat›lmaya çal›ş›ld›ğ› bu dönemde Bankan›n öz
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amaçlar›n›n ve as›l sorunlar›n›n belirlenmesi önem kazanmaktad›r. Çal›şma-

m›z bu amaçlar doğrultusunda şekillenmiştir. Bu doğrultuda raporumuzda,

öncelikle İller Bankas›n›n kuruluşu ve özelliklerine değinilecek, daha sonra

yeniden yap›land›rma süreci ele al›nacak, bu düzenlemelerin aktörleri incele-

necek ve son düzenlemenin sak›ncalar›na değinilerek çal›şma sonland›r›la-

cakt›r.

A. İLLER BANKASININ TARİHÇESİ

Cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra, savaşlardan harap hale gelmiş ülkemizin

süratle geniş kapsamda imara olan gereksinimi ön plana ç›km›şt›r. Büyük bir

h›zla devrimleri gerçekleştirmeye çal›şan yeni Cumhuriyet’in yerel altyap›

hizmetlerini bir an önce hayata geçirmesi gerekliliği kaç›n›lmazd›r. Bu ne-

denle, belediyelere büyük görevler düşmektedir. Bu doğrultuda, yerel yöne-

timlerin halka yerel hizmetleri götürebilmelerini sağlayacak yetkilerle dona-

t›lmalar› ve mali yönden desteklenmeleri yönünde düzenlemelere gereksinim

duyulmuştur. Bu gereksinimler doğrultusunda, kendine özgü özellikleri ile

yerel yönetim bankac›l›ğ›n›n yan›nda yerel yat›r›m dan›şmanl›ğ› yapmak

üzere İller Bankas›n›n kurulmas› gündeme gelmiştir.

Yerel Yönetim Bankac›l›ğ›n›n Önemi

Türkiye’nin ve tarihsel olarak dönemin ihtiyaçlar›ndan öte, yerel yönetim

hizmetlerinin ve bu doğrultuda finansman›n›n kendine özgü bir tak›m özel-

likleri de Yerel Yönetim Bankac›l›ğ›n›n önemini netleştirmektedir.

• Yerel hizmetlerin sürekliliği doğrultusunda finansman›n›n sürekliliği

esast›r.

• Yerel yat›r›mlar›n büyüklüğü doğrultusunda kaynak yaratmak güçtür.

• Finansman›n uygun koşullarda tedarik edilebilmesi ve bu sayede hizmet-

lerin her vatandaşa ulaşt›r›lmas› gerekmektedir.

• Mühendislik-mimarl›k hizmet alan›na yönelik yat›r›mlarda hizmetlerin da-

ha nitelikli olmas› için gerekli uzman personel ile teknik yard›m›n sağlan-

mas› gerekmektedir.

• Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›labilmesi ilkesi esas al›nmal›d›r.

• Yerel yönetimlerin etkinlik alanlar› paralelinde yetkilerle donat›lmas› ve

bu doğrultuda örgütlenmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

-10-



İller Bankas›’n›n Kuruluşu

Yerel hizmetlerin kendine özgü özelliklerinin ortaya ç›kard›ğ› gereksinim ve

içinde bulunulan dönemin şartlar›n›n bu gereksinimi daha görünür k›lmas›

sonucunda, 1933 y›l›nda 1930 tarihli 1580 say›l› Belediye Kanunun 131.

maddesine istinaden 2301 say›l› Kanun ile Belediyeler Bankas› kurulmuş-
tur. Belediyeler Bankas›’n›n kuruluş amac›, yerel yönetimlere altyap›
hizmetlerinin finansman›nda mali destek sağlamakt›r. Banka, nüfusu 10
binden büyük belediyelerin altyap› yat›r›mlar›n›n sağlanmas› için kredi
açmaktad›r. Belediyeler Bankas›n›n kaynağ›, belediye gelirlerinin % 5’inin

ayr›lmas› ile oluşturulmuştur. 

1935 y›l›nda ise, 1580 say›l› Belediye Kanuna ek madde eklenerek Bele-
diyeler İmar Heyeti kurulmuştur. İmar heyeti, yat›r›mlar›n teknik boyutu-

nu yönlendirmek yani proje ve planlama çal›şmas› yapmak ile görevlendiril-

miştir. Bu tarihten sonra, Belediyeler Bankas› ve İmar Heyeti planlama göre-

vini de yürütmeye başlam›şt›r. 

Bir taraftan, nüfusun h›zla artmas› ile altyap› hizmetlerine olan talep ve bu-

nunla paralel olarak kredi ihtiyac›n›n artmas›, bir taraftan İl Özel İdareleri ile

köyleri kapsamamas›, Belediyeler Bankas›n›n eksiklikleri olarak görülmüş-

tür. Bu sorunlar doğrultusunda Belediyeler Bankas›’n›n geliştirilmesi günde-

me gelmiştir.

Yat›r›mlar›n finansman›ndan sorumlu Belediyeler Bankas› ile yat›r›mlarda

teknik yönlendirici olan Belediyeler İmar Heyeti’ni bünyesinde birleştiren
bir kuruluş olarak 1945 y›l›nda ç›kar›lan 4759 Say›l› Kanun ile İller Ban-
kas› kurulmuştur. Her iki kurumun deneyimi, personeli ve mali varl›klar›

İller Bankas›’na devredilmiştir. Bu gelişmenin amac›; Belediyeler Bankas›’n›

ortadan kald›r›p yerine her yönden yepyeni bir kuruluş kurmak değil, başar›-

l› çal›şt›ğ› kabul edilen bu kurumu, eksikliklerini ve yetersizliklerini gidere-

rek ve çal›şma alan› ile kapsam›n› genişleterek daha verimli çal›ş›r hale ge-

tirmektir. 

Banka, 4759 say›l› Kuruluş Kanununun 1. maddesinde de belirtildiği üzere

özel hukuk hükümlerine tabi olarak, ticari esaslara göre faaliyet göstermek

üzere kurulmuş, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.
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İller Bankas›n›n Statüsü

İller Bankas›, 1960 y›l›nda Kamu İktisadi Teşekkülü olarak kabul edilmiştir.
1

Bu tarihten sonra İller Bankas› kendisi ihaleye ç›karak fiili yat›r›m sürecine

girmiştir. Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) “Teşebbüs”; iktisadi devlet teşek-

külü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak ad›d›r. İktisadi devlet

teşekkülü (İDT) “Teşekkül”: sermayesinin tamam› Devlet’e ait, iktisadi alan-

da ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşeb-

büsüdür. Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) “Kuruluş”; sermayesinin tamam›

Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üret-

mek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağ›r basan kamu ik-

tisadi teşebbüsüdür. İller Bankas› İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

18.6.1984 tarih ve 18435 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 233 Say›l› Ka-

mu İktisadi Teşebbüsleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile yap›lan

düzenlemede; kamu kaynağ› kullanmak suretiyle mal ve hizmet üretiminde

bulunan genel ve katma bütçeli idarelere ait iktisadi kuruluşlar KİT kapsam›

d›ş›nda tutulmuşlard›r. KHK’nin 58. maddesi ile getirilen “İstisna” hükmü ile

İller Bankas› Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin ser-
mayelerinin yar›s›ndan fazlas›na tek baş›na veya birlikte sahip oldukla-
r› iktisadi teşebbüsler de kapsam d›ş›nda b›rak›lm›şt›r.

İller Bankas›n›n Denetlenmesi

1987 y›l›nda ç›kar›lan 3346 say›l› Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlar›n

TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunda “Ödenmiş
sermayesinin yar›s›ndan fazlas› kamu tüzel kişilerince sağlanm›ş olan ku-
rumlar ile bu kurumlar›n ödenmiş sermayesinin yar›s›ndan fazlas›n› sağla-
m›ş olduklar› diğer kurumlar ve yukar›da say›lanlardan olmamakla beraber,
kendilerine baz› kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, galip vas›flar› bu ka-
mu hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
lar›ndan olmayan, özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankas› bu kanun-
la konulan denetime tabidir” hükmüne yer verilerek kamu iktisadi teşebbüs-

leri, TBMM’nin denetimi yönünden ayr›ca tan›mlanm›ş, mahalli idarelerin,

sermayesinin yar›s›ndan fazlas› sağlad›klar› kurumlar (İller Bankas›) ve T.C.
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1 1961 Anayasas›nda ilk defa Kamu İktisadi Teşekkülleri ad› kullan›lm›şt›r. KİT’lerin ekono-
mide artan önemi nedeniyle, 4.7.1938 tarih ve 3950 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
3460 Say›l› “Sermayesinin Tamam› Devlet Taraf›ndan Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi
Teşekküllerin Teşkilat› ile İdare ve Murakabeleri Hakk›nda Kanun” ç›kar›lm›şt›r. 3460 Sa-
y›l› Kanunu yürürlükten kald›ran “İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirak-
ler Hakk›nda” 440 Say›l› Kanun ise 12.3.1964 tarihinde TBMM’nce kabul edilmiş ve
21.3.1964 tarih ve 11662 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlüğe girmiştir. 



Merkez Bankas› KİT kapsam› d›ş›nda b›rak›lm›şt›r.
2
Dolay›s›yla, İller Ban-

kas› Say›ştay denetimine tabi değildir. Başbakanl›k Yüksek Denetleme Ku-

rulu taraf›ndan denetlenmektedir.

Muafiyet ve Haklar 

Banka ayr›ca yat›r›m ve kalk›nma bankas› olarak 4389 say›l› Bankalar Kanu-

nuna tabi bulunmakta ve 5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi

ödemektedir. Banka ayr›ca, Genel Muhasebe Kanunu’na tabi değildir.

İller Bankas›n›n Yönetimi

4759 say›l› Kanuna göre Banka Teşkilat› Genel Kurul, Yönetim Kurulu, De-

netçiler ve Genel Müdürlük olarak oluşturulmuş, görev ve yetkiler bu organ-

lar aras›nda paylaşt›r›lm›şt›r. Bankan›n bütçesi Genel Müdürlükçe haz›rlan›p,

Yönetim Kurulunca kabul edilerek uygulanmakta, bilânçosu ise Banka Genel

Kurulunca karara bağlanmaktad›r. 

İller Bankas›n›n Vesayet Denetimi

İller Bankas›’n›n vesayet denetimi 4759 say›l› Kanun gereğince Bankan›n

kurulduğu 1945 y›l›ndan 1958 y›l›na kadar İçişleri Bakanl›ğ› taraf›ndan yü-

rütülmüştür. Ancak bu vesayet, 1958 y›l›ndan itibaren İmar ve İskân Bakan-

l›ğ›na geçmiştir. Halen Bankan›n vesayet denetimi ilgili olduğu Bay›nd›rl›k

ve İskân Bakanl›ğ› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
3
Banka, Anayasa’n›n 123. mad-

desinde belirtilen yerinden yönetim ilkesine göre kurulmuştur, hizmet yerin-

den yönetim kuruluşudur. 
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2 İller Bankas›’n›n statüsü ile ilgili yararlan›lan kaynak: Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Ta-
n›m›, Kuruluş Nedenleri, Tarihçesi, Hukuki Yap›s› ve Denetim Şekli,
http://www.ydk.gov.tr/kit99/Birinci_Bolum.htm, [10.10.2006]

3 09.05.1958 tarih ve 7116 say›l› İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakk›nda Ka-
nun gereğince Bankan›n vesayet denetimi Bay›nd›rl›k ve İskan Bakanl›ğ›na geçmiştir. Bkz.
Ahmet Berk, İller Bankas› ve Yerel Yönetimler, Say›ştay Dergisi, Say›: 48, s. 77.



B. İLLER BANKASININ GÖREV VE YETKİLERİ

İller Bankas›n›n Görevleri

İller Bankas›n›n temel amac›, mahalli idareler ile mahalli idarelerin kurduk-

lar›/kuracaklar› ve ortak olduğu/olacağ› birlikler ile bu idarelere bağl› tüzel

kişiliği olan ya da olmayan katma bütçeli idare ve kurumlar›n bilimsel ve tek-

nolojik gelişmelere paralel çağdaş bir kentleşme ve kent kültürü oluşumu ve

yerleşim yerleri ve yaşam alanlar›m›z›n düzenlenmesine dair harita, içme
suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, imar plan›, kanalizasyon ve yap›m
işleri ile ilgili yat›r›mlar›n›n planlanmas›, hayata geçirilmesi ve finans-
man› vb. konularda dan›şmanl›k yapmak, katk› koymak ve destek olmakt›r.

İller Bankas›’n›n üç ana fonksiyonu vard›r:

a. Kredi vermek: Banka, ortaklar› olan yerel yönetimlerin DPT taraf›ndan

belirlenen ve Banka yat›r›m planlar›nda yer alan yat›r›mlar› için, kendi öz

kaynaklar›ndan, idarenin Merkezi Bütçeden ayr›lan pay tutar›na göre % 50

faizli 5 y›l vadeli; Banka plan›nda yer almayan yerel yönetim yat›r›mlar› için

özkaynaklardan k›sa vadeli kredi verebilmektedir. Ayr›ca d›ş kaynaklardan

(diğer bankalar, Avrupa İskân Fonu, Kamu Ortakl›ğ› Fonu, vb) al›nan kredi-

ler, üzerine komisyon eklenerek yerel yönetimlere k›sa, orta, uzun vadeli kre-

di olarak verilebilmektedir.4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetimi-

nin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun gereğince yurt d›ş›ndan al›nacak kredi-

lerde arac›l›k etmek, yurt içinden al›nan kredilerde garantör olmak görevi de

verilmiştir.

b. Arac›l›k yapmak: İller Bankas› iki tür arac›l›k yapmaktad›r: Mali ve Tek-

nik Arac›l›k. Mali arac›l›kta, yerel yönetimler ile merkezi yönetim aras›nda

fon ak›ş›n› düzenlemek ve yerel yönetimlere kredi sağlamak; teknik arac›l›k-

ta ise, inşaat ve sanayi sektörü ile yerel yönetimler aras›ndaki ilişkilerde ara-

c› olmaktad›r. Yat›r›mlarda kullan›lacak başl›ca malzemenin yurt içinde üre-

timini artt›rmak için bizzat teşvik etmek ile görevlendirilmiştir. Kredilerde ve

malzeme al›m›nda yerel yönetimlere kefaletlik de yapabilmektedir. Kefalet-

lik, belediyelere ayr›lan paylardan Bankaya olan borç düşüldükten sonra ka-

lan k›s›m dahilinde yap›lmaktad›r.

c. Yat›r›m yapmak: İller Bankas› yerel yat›r›mlar›n projelerini haz›rlamak,

ihaleye ç›kmak ve bizzat projelerin uygulanmalar›nda yer almakta; hizmet

al›m› ile yapt›rabilmektedir. 
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Bankan›n ana görevleri şunlard›r:

• Kentlerin altyap› plan ve projelerini haz›rlamak,

• Projelerin uygulanmas› için ihaleye ç›kmak, sözleşme yapmak,

• Projelerin finansman› için kredi vermek,

• Belediyelerin malzeme ve ekipman›n›n sigortas›n› yapmak,

• İller Bankas›, öz sermayesi d›ş›nda Kamu Ortakl›ğ›, Avrupa İskân Fonu,

Toplu Konut ve diğer bankalar gibi d›ş kaynaklardan da kredi almakta ve

belediyelerin d›ş kaynaklardan alacaklar› kredilerinde garantör olmakta-

d›r.
4

İller Bankas›n›n Amaçlar›

İller Bankas›n›n başl›ca amaçlar› şu şekilde s›ralanabilir:

• Harita, planlama, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon

ve ar›tma tesisleri vb. teknik altyap› hizmetlerini belli

bir yat›r›m program› çerçevesinde kamu kaynaklar› ile

finanse etmek,

• Yat›r›mlarda kullan›lacak başl›ca teknik malzemenin

yurtiçinde üretimini yapmak, 

• Altyap› hizmetlerinin kamu mekanizmas› içinde yöne-

timini sağlamak,

• Eyleme koyduğu her türlü teknik hizmete ilişkin pro-

je, yap›m ve kontrollük hizmetlerini yerinde yürütmek.

İller Bankas›n›n Hizmet Verdiği İdare ve Kurumlar

İller Bankas› başta Belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, bu

idarelere bağl› tüzel kişiliği olan ya da olmayan idare ve kurumlara doğrudan

hizmet vermekte; köylere yat›r›mlar›nda destek olmaktad›r. İller Bankas›,

16’s› Büyükşehir olmak üzere 3225 Belediye, 81 İl Özel İdaresi,
5
2 İlçe Özel

İdaresi, 16 Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi olmak üzere 3324 yerel

yönetim birimine hizmet vermektedir.
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2003, s. 77

5 http://idm.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=3035, [10.09.2006]



İller Bankas›n›n Çal›şma Alan›

İller Bankas›, yerel yönetimlere ilişkin altyap› ve üstyap› hizmetlerinin birço-

ğunda; harita, plan, içme suyu, jeolojik ve jeoteknik hizmetler, kanalizasyon,

ar›tma tesisleri, hizmet binalar› ve benzeri teknik hizmetlerde kredi verme,

kontrollük ve gerekli teknik güç, alet, donan›m ve malzemenin temin edini-

mini sağlamak gibi hizmetleri yerine getiren tüzel kişiliktir.

C. İLLER BANKASININ MALİ YAPISI

Sermaye

Bankan›n sermayesi, 

• Belediyeler ile il özel idarelerinin y›ll›k gelirleri tahsilât› ile bu idarelere

genel bütçe gelirlerinden ayr›lan paylar›n % 5’i,

• İl özel idareleri ile belediyelere bağl› tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan

ve katma bütçeli idare ve kurumlar›n ve birliklerin bağl› bulunduklar› ida-

re bütçelerine intikal etmeyen gelirlerin gelir vergisi düşüldükten sonra ka-

lan safi kazançlar›n % 5’i, 

• Y›ll›k safi kazanc›ndan Köy İdareleri Sermaye Pay› olarak ayr›lacak %

30’lar, 

• Bütçeden ve diğer yerlerden yap›lacak bağ›şlar, Özel Kanunlarla banka ser-

mayesine eklenmek üzere sağlanacak para ve yard›mlardan oluşur.

Bankan›n kuruluş sermayesi yerel yönetimlerin paylar›ndan oluşurken, borç

kaynaklar› merkezi bütçeden ayr›lan paylardan oluşmaktad›r.
6

Yat›r›m
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İller Bankas›, ortaklar› olan belediyelerin harita, imar plan›, içme suyu, kana-

lizasyon gibi altyap› işleri ile yap› işleri sektörlerinde teknik ve mali yard›m-

c›d›r. Tablo1’de görüldüğü gibi, İller Bankas› yat›r›mlar›nda içme suyu, ka-

nalizasyon ve harita projeleri önde gelmektedir. 

Y›llar Harita İçme Suyu Kanalizasyon Diğer Toplam

2000 7,6 145,8 88,9 32,2 274,5

2001 10 194,2 115,6 75,6 395,4

2002 16 243 160,35 54 474,28

2003 17 236,6 289,2 54,4 597,24

2004 20,3 187 348,8 8,8 594,9

2005 22,35 150 387,5 40,3 600,1

2006

Program 22,4 146 400 33,6 602

Tablo 1: 2000–2006 Y›llar› Aras›nda Gerçekleştirilen Yat›r›mlar›n Sektörel Dağ›l›-

m›7 (Milyon YTL)

2005 y›l›nda da harita, kanalizasyon, içme suyu en önemli yat›r›m alanlar› ol-

muştur. Tablo 2’de bu yat›r›m alanlar› aras›nda en yüksek meblağlar›n kana-

lizasyon ve içme suyu projelerine ait olduğu görülmektedir. İller Bankas›

projelerinin büyük bir bölümünü oluşturan harita ve imar plan› işlerini 2002

y›l›na kadar Belediyeler Fonundan bağ›ş olarak tahsis edebilmekteydi. Genel

Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere ayr›lan paylardan bir k›sm› Belediye-

ler Fonuna aktar›lmakta; bu fon Bay›nd›rl›k ve İskân Bakanl›ğ›n›n talimat› ile

harita, imar, içme suyu, kanalizasyon projelerinde bağ›ş olarak kullan›lmak-

tayd›. 1993 y›l›nda bu fon genel bütçe kapsam›na al›nm›ş, 2002 y›l›nda tama-

men kald›r›lm›şt›r. Her türlü altyap› hizmetlerinin temelini oluşturan harita

ve imar planlar›n›n önemine vurgu yapan Belediyeler Fonu uygulamas›, be-

lediyelere hiçbir mali yükümlülük getirmemekte, merkezin kentleşmeye yap-

t›ğ› katk›y› gözler önüne sermektedir.
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7 İller Bankas› Faaliyet Raporu 2005.
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Tablo 2: İller Bankas› 2006 y›l› yat›r›m program› özeti.

Belediyeler Fonu, yürürlükte kald›ğ› 1948–2002 y›llar› aras›nda, Banka yat›-

r›mlar›n›n % 85’ini karş›lam›şt›r. Bu fonun kald›r›lmas› ile bu büyük yat›r›m

alan› piyasaya aç›lm›ş, belediyeler daha çok d›ş kredilere yönelmiştir. Tablo

2’de de görüldüğü gibi, 2006 y›l› yat›r›m program›nda içme suyu ve kanali-

zasyon projelerinin büyük bir k›sm›n›n d›ş kredilerden sağlanmas› öngörül-

mektedir.
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MERKEZDEN YEREL YÖNETİMLERE
AKTARILAN PAYLAR VE İLLER BANKASI

BELEDİYELER

% 6
İL ÖZEL İDARELERİ

% 1.12

İLLER BANKASI

SON NÜFUS 

SAYIMINA

GÖRE 

BELEDİYELERE

DAĞITILIR 

MAHALLİ İDARELER FONU

BELEDİYELER PAYINDAN %0.25'i, 

İL ÖZEL İDARELERİ

PAYINDAN % 0.30'u

AYRILARAK OLUŞTURULUR.

İÇİŞLERİ VE BAYINDIRLIK 

BAKANLIĞININ EMRİNDEDİR.

GB TAHSİLÂT TOPLAMI 

% 0.15'İNE DENK GELEN KISMI 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA 

İMAR UYGULAMALARINDA,

% 0.40'INA TEKABÜL EDEN KISMI 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 

MAHALLİ İDARELERE 

KULLANDIRILIR.

BU FONDAN NÜFUSU 50 000'nin

ALTINDA OLAN BELEDİYELER

YARARLANIR.

SON NÜFUS 

SAYIMINA

GÖRE İL ÖZEL 

İDARELERİNE 

DAĞITILIR 

* 2380 say›l› Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakk›nda Kanun hükümlerine göre haz›rlanm›şt›r.

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ *

= VERGİ GELİRLERİ TAHSİLÂT 

TOPLAMINDAN VERGİ İADELERİ 

DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KISIM



D. İLLER BANKASININ YENİDEN

YAPILANDIRILMASI

İller Bankas›’n›n baz› sorunlar yaşad›ğ› bilinmektedir. Fakat İller Banka-

s›’n›n temel kamusal görevlerine hizmet etmek üzere yeniden düzenlenmesi

sorunlar›n doğru tespit edilmesini gerektirmektedir. Yeniden yap›land›rma

ise bir sürecin ad›d›r. Dünya Bankas›, IMF gibi uluslararas› kredi kuruluşla-

r›n›n gelişmekte olan ülkelerde, serbest piyasaya geçişi sağlamak üzere kre-

di karş›l›ğ› uygulad›klar› yapt›r›mlard›r. Bu yapt›r›mlar, eğitimden sağl›ğa,

enerjiden haberleşmeye, tar›mdan kentleşmeye kadar birçok alanda yap›sal

değişiklikleri zorunlu hale getirmektedir. Yeniden yap›land›rma, yeni küresel
sisteme eklemlenecek ve ticari serbestîyi koruyacak devletin yeniden inşa
edilmesi sürecinin bir diğer ad›d›r. Bu nedenle, bu kuruluşlar›n işaret ettiği

sorunlarda nicelik yönünden hakl›l›k pay› olmakla birlikte, getirilen çözüm-

lerin sorunlarla yak›n ilişkisi olmamakta; yap›sal değişikliklere yönelik genel
reçete öne sürülmektedir.

Yeniden Yap›land›rman›n Nedenleri

Neoliberal yaklaş›ma göre İller Bankas› yerel yönetim sistemi ile birlikte ele

al›nmal›, yerel yönetim reformunun bir parças› olarak yeniden yap›land›r›l-

mal›d›r. Neoliberal yaklaş›m›n yerel yönetim bankac›l›ğ› ile ilgili modeli

Dünya Bankas› projelerinde somutlanmaktad›r. Türkiye’de Çukurova Kent-

sel Gelişim Projesi ile başlayan yerel yönetim reformlar› en yak›n tarihli Be-

lediye Hizmetleri Projesi ile devam etmektedir. Neoliberal yaklaş›m, yerel

yönetimlerin yetkilerinin mali özerklikleri ile artt›r›lmas›na vurgu yapmakta-

d›r. Bu doğrultuda, İller Bankas›n›n sorunlar› şu şekilde s›ralanmaktad›r: 

• İller Bankas› merkezi bütçeye bağl›l›ğ› nedeni ile uzun vadeli kredi vere-

memekte; faiz oranlar›n› kendisi belirleyememekte; yat›r›m kararlar›nda

bağ›ms›z davranamamaktad›r.

• İller Bankas›’n›n yerel yat›r›mlarda, tek baş›na hareket edememesi, yerel

yönetimlerin güçlenmesine engel olmakta; belediyeler teknik kapasite ve

mali finansman konular›nda gelişme sağlayamamaktad›r.

• İller Bankas›, bankac›l›k işlemlerini piyasac› mant›kla yapamad›ğ› için za-

rar etmeye mecburdur. Bu nedenle, Banka tam bir banka gibi hareket etme-

li, piyasa kurallar›na göre faaliyet göstermelidir.

• Belediyelerin zay›f kredi değerleri ve kredilerin geri dönüşünün olmamas›
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İller Bankas›’n›n mali s›k›nt›s›n›n as›l nedeni olarak gösterilmektedir. Be-

lediyelerin güçlenememesi ve mali destekte bulunamamas› nedeni ile İller

Bankas› kendi kapasitesini güçlendirememektedir. Bu nedenle, İller Ban-

kas›’n›n mali s›k›nt›s› as›l olarak yerel yönetimlerin mali s›k›nt›s›na bağl›-

d›r.

• İller Bankas›nca verilen kredilerin tahsisinde çarp›kl›klar baş göstermekte-

dir. Bu çarp›kl›ğ›n en önemli nedeni olarak, politik müdahale ve bask› gös-

terilmektedir.

• Yat›r›mlar›n seçimindeki kriterler zay›f kalmaktad›r. Finansman ve teknik

yard›m birlikte düşünüldüğü için doğru maliyet tahmini yap›lamamaktad›r.

Yeniden yap›land›rman›n gerekliliğini belirtmek için öne sürülen bu aksak-

l›klara yaz›lan reçete aşağ›daki unsurlar› kapsamaktad›r.

K›sa Dönemde Yap›lacak İller Bankas› Reformu

Bu belirlenen sorunlar çerçevesinde, Dünya Bankas›nca haz›rlanan yeniden

yap›land›rma program›na göre, k›sa vadede İller Bankas› Reformu şu şekilde

düzenlenecektir:

Reform’un amac› yerel yönetimlerin kalitesini artt›rmakt›r. Bu doğrultuda;

İller Bankas›,

• Bağ›ms›z yönetim kurulu taraf›ndan yönetilmelidir.

• Finansman ve işletim transferi işlevlerinin ayr›lmas› gerekmektedir.

• Kal›c›l›k için kendi kendini idame ettirebilme yeteneğine sahip olmal›d›r.

• Proje finansman› ve teknik yard›m sorumluluklar›n› ay›rmal›d›r.

• Karar vermeyi kolaylaşt›r›c› mekanizma getirilmelidir.

• Kredi al›şkanl›ğ›n›n artmas›n› desteklemelidir.

Uzun Dönemde Yap›lacak İller Bankas› Reformu:

• Finansal arac› kurum haline getirilmelidir.

• Yerel kredilerin artt›r›lmas› amaçlanmal›d›r.

• Piyasa tabanl› fon mekanizmas› sayesinde finansal piyasalardan elde edi-

lecek özel kaynaklar›n devreye sokulmas› gerekmektedir.

• Küçük ve orta ölçekli belediyeler için uzmanlaşm›ş yerel yönetimler fi-

nans araçlar›n›n tesisi önemlidir.

Görüldüğü gibi İller Bankas›n›n kendine özgü yap›s›, yerel yönetimlerin ge-

lişememesinin nedeni olarak görülmekte, bu yap›n›n tasfiyesi gündeme geti-
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rilmektedir. İller Bankas›’n›n bu neoliberal öneriler doğrultusunda yeniden

yap›land›r›lmas›n›n öngörüldüğü İller Bankas› AŞ Kanun tasar›s› haz›rlan-

m›ş, yak›n zamanda Mecliste görüşülecektir. Tasar›da öngörülen yeni yap›-

n›n nitelikleri uzun zamand›r Dünya Bankas› kredi antlaşmalar›nda ele al›n-

maktad›r. Bu projelere ve yapt›r›mlara paralel olarak ç›kar›lan düzenlemeler

de bu sürecin tahlil edilmesinde önem kazanmaktad›r. Bu nedenle, yeni yap›-

n›n daha iyi analiz edilebilmesi için bu sürecin ele al›nmas› gerekmektedir.

İller Bankas›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas›n› Öngören Rapor ve Mevzuat

(i) Raporlar

1961 OECD: İktisadi Devlet Teşekkülleri Hakk›nda Rapor

Haz›rlanan raporda aşağ›daki başl›klar öne ç›kmaktad›r:

• Banka hissedarlar› olan ortak idareler banka yönetiminde söz sahibi olma-

l›d›r. 

• Banka’n›n şubelerinin olmamas› bir eksikliktir.

• İnşaat işlerindeki siyasi bask› kald›r›lmal› ve verimli çal›şma sağlanmal›d›r.

• Bankac›l›k amaçlar› doğrultusunda uzmanlaşma olmal›d›r.

• Özerk yap›ya kavuşturulmal›d›r.

• Teknik personel tasfiye edilmeli, sadece finanse edilecek hizmetlerde tek-

nik dan›şmanl›k verecek birkaç teknik personel bulundurulmal›d›r.

IBRD Çukurova Kentsel Gelişim Projesi 

Altyap› yat›r›mlar›n›n finansman› için IBRD’ye birkaç belediyenin başvuru-

su üzerine, IBRD İller Bankas› ile ilgili çal›şma yapm›şt›r. Bunun sonucun-

da, kredinin verilmesi için yerel yönetimler mali sisteminin yeniden yap›lan-

d›r›lmas› öngörülmüş; bu kapsamda ele al›nan İller Bankas›n›n yerel yöne-

timler için gerçek bir kalk›nma bankas› haline getirilmesi öngörülmüştür. Bu

raporda, yerel yönetim mali sistemindeki sorunlar, İller Bankas›n›n rolü üze-

rinden ele al›nm›şt›r. İller Bankas› ile ilgili öneriler şunlard›r:

• Belediyeler ile uluslararas› kredi kuruluşlar› aras›nda mali konularda ara-

c›l›k edecek bir kurum haline gelmelidir.

• Sermaye piyasas› işlemlerine kat›lmal›d›r.

• Belediyeler için borçlanma araçlar› yaratan bir sermaye kuruluşu olmas›

gerekmektedir.
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1992 Dünya Bankas›’n›n “Yerel Yönetimlere Mali Arac›l›k İçin Seçenekler
Raporu” 

Dünya Bankas›’n›n yerel yönetim mali sistemi ile ilgili yay›nlad›ğ› raporda,

İller Bankas›’n›n bir Mahalli Finansman Kurumu’na dönüştürülmesi, dönüş-

türülürse Banka’n›n mahalli idareler için etkin bir kalk›nma kurumu haline

geleceği söylenmektedir. Bu esas olarak İller Bankas›n›n ticari esaslara göre

çal›şmas› anlam›na gelmektedir. Dünya Bankas›n›n yerel yönetim mali siste-

mi hakk›ndaki temel görüşü ise rapora göre uzun vadede yap›lmas› gereken

özel sektörün bu alanda rol üstlenmesini sağlamak olmal›d›r.

1993 Toplu Konut İdaresi Başkanl›ğ› ile Uluslararas› Yerel Yönetimler Bir-
liği Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilat› “Karş›laşt›rmal› Yerel Yö-
netim Bankac›l›ğ› Araşt›rmas›”

Yerel Yönetim Bankac›l›ğ› başl›kl› bu araşt›rmada İller Bankas› ile ilgili öne

ç›kan başl›klar şöyledir:

• Proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik hizmetleri bedel karş›l›ğ› sağ-

lamal›d›r. 

• Özel şirketler ile rekabet halinde, ticari amaçl› bir yerel yönetim bankas›

haline getirilmelidir.

• Yerel Yönetim Bankas›na dönüştürülmelidir.

• Yerel yönetim kalk›nma fonu kurulmal›d›r.

• Bu sistemin sürdürülebilirliği için, yerel yönetimler özerk olmal›d›r.

1993 IMF Raporu

Belediyeler Fonu, Bankan›n şehir ve kasabalar›n harita, imar, içme suyu, ka-

nal gibi altyap› yat›r›mlar›na finansman sağlamas›n› ve küçük belediyeler

için bizzat yapmas›n› öngörerek, Genel Bütçe Gelirlerinin % 3’üne denk ge-

len miktar›n bu işlerde kullanmak üzere Bankaya ayr›lmas› ile kurulmuştur.

Belediyeler Fonu, yürürlükte kald›ğ› 1948–2002 y›llar› aras›nda, Banka yat›-

r›mlar›n›n % 85’ini karş›lam›şt›r.1993 y›l›nda yay›nlanan IMF Raporuna gö-

re, İller Bankas› yat›r›mlar›n›n dörtte üçlük k›sm›n› karş›layan Belediyeler

Fonu geri çekilmeye başlam›şt›r. 1995 y›l›na gelindiğinde Belediyeler Fonu-

nun yat›r›m harcamalar›n›n içindeki pay› % 28’e düşmüştür. 1996 y›l›nda

Genel Bütçe içine al›nmas› ile Fona aktar›lan pay azalmaya başlam›ş, 2002

y›l›nda da tamamen kald›r›lm›şt›r. Bu yat›r›m alan›nda belediyeler yaln›z b›-

rak›lm›şt›r.
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2002 Türkiye “Belediye Sektörü İncelemesi” (Dünya Bankas›)

Dünya Bankas›’n›n yay›nlad›ğ› “Belediye Sektörü İncelemesi” raporunda İl-

ler Bankas›na geniş yer verilmiştir. Buna göre, İller Bankas›,

• Bakanl›ğa bağl› olmamal›d›r.

• Bağ›ms›z bir kurul taraf›ndan yönetilmelidir.

• Kredi ve faiz uygulamalar›n› piyasa değeri üzerinden yapmal›d›r.

• Kredilerde geri dönüşü sağlamal›d›r.

• Merkeze ve yerel yönetimlere olan bağl›l›ğ› giderilmelidir.

2006 Belediye Hizmetleri Projesi (Dünya Bankas›)

Yeni tarihli bu kredi antlaşmas›na göre, projenin başar›l› şekilde hayata geçi-

rilmesi için İller Bankas›’n›n kurumsal yap›s› geliştirilmelidir.

• AB ile ilişkilerde önemli bir arac› haline gelmesi öngörülen İller Banka-

s›n›n kurumsal yap›s› bu yeni misyonuna paralel olarak geliştirilmelidir.

• İller Bankas›, özerk olmal›d›r, başka bir değişle Merkezden kopar›lmal›-

d›r.

• İller Bankas›’na yeni biçilen rol, uluslararas› finans kuruluşlar› ile yerel

yönetimler aras›nda arac›l›kt›r.

• İller Bankas›, yat›r›m bankas› işlevini yerine getirmelidir.

• Banka’n›n teknik boyutunun azalt›lmas› gerekmektedir.

(ii) Yasalar:

•1984 Büyükşehir Belediye Yasas› ile Büyükşehir Belediyelerinin yat›r›mlar›

Bankan›n görev alan›ndan ç›kar›lm›şt›r. Bunun sonucunda Büyükşehir bele-

diyeleri d›ş kaynakl› kredilere yönelmiştir.

• 1984’de İhaleye ç›kma yetkisi iş baz›nda Bölge Müdürlüklerine de aktar›l-

m›şt›r.

• 1984 tarihli 233 say›l› Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakk›nda Kanun Hük-
münde Kararname’de İller Bankas› istisnalar aras›nda say›larak bu KHK hü-

kümlerine tabi olmad›ğ› vurgulanm›şt›r. Bu nedenle, İller Bankas›n›n yöneti-

mi kendi yasas› gereği yap›lacakt›r.

• 1985’e kadar kamu kaynaklar›ndan kredi açan İller Bankas› bu tarihten son-

ra belediyeler ile ticari bankalar aras›nda mali arac›l›k yapmaktad›r.
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• 1986- Merkez Bankas› kamu kurumlar›na kredi vermeyi durdurmuştur.

• 1990 İller Bankas› Uygulama Yönetmeliği ç›kar›ld›.

• 1990 Hazine D›ş Ticaret Müsteşarl›ğ› karar› ile 1960 y›l›nda KİT statüsü

kazand›r›lan İller Bankas›, 1990 y›l›nda bu statüden s›yr›lm›ş, Kalk›nma

Bankas› haline getirilmiştir. Teknik destek faaliyetleri geri plana itilmiştir.

• 2001 y›l›ndan itibaren Banka yat›r›m faaliyetlerinden k›smen geri çekilmiş-

tir.

• 2003 y›l›nda ç›kan 4734 say›l› “Kamu İhale Kanununa” tabi hale getirilmiş-

tir, bundan önceki kamu ihale kanununa tabi değildi.

• Eylül 2003 İller Bankas› Uygulama Yönetmeliğinde yap›lan değişiklik ile

ihale yapma yetkisi belediyelere verilmiş, sadece ihaleye ç›kmak için yeterli

teknik personel ve mali durumu olmayan küçük belediyelere Banka taraf›n-

dan teknik destek sağlanmas› kararlaşt›r›lm›şt›r. Diğer taraftan, İller Bankas›

projelerinde önceden İller Bankas› tam kontrollük yaparken, art›k müştere-

ken kontrollük esas al›nacakt›r. Ancak, belediyelerin yapamamas› durumun-

da Banka’dan tam kontrollük yapmas› istenebilecektir. Söz konusu uygulama

yönetmeliği ile kredilerin vade, limit ve kulland›rma şartlar› da yeniden dü-

zenlenmiştir.

• 2004 İller Bankas› Strateji Plan›, Bankaya Dünya Bankas› taraf›ndan biçi-

len rollerin gerçekleştirilmesi için gerekli kurumsal düzenlemeler yap›lmak-

tad›r. Bu doğrultuda, Strateji Plan› Amaç 2’de “yat›r›m bankas› işlevi güçlen-

dirilecektir” denilmekte; buna ulaşmak için s›ralanan hedeflerden biri olarak

da “2010 y›l›na kadar d›ş kredilerin toplam kredilere oran›n›n % 20” olmas›

gösterilmektedir. Diğer taraftan, DB’nin İller Bankas›na biçtiği arac›l›k rolü

Kurumsal Strateji Plan›nda yer almaktad›r. Dördüncü amaç, “Kurumsal ka-

pasite geliştirilecektir” olarak belirlenmiştir. Hedefler aras›nda “AB ve diğer

uluslararas› örgütlerden al›nacak krediler için kurumsal kapasite”nin artt›r›l-

mas› gösterilmektedir. Diğer amaçlar da kaynaklar›n etkin art›r›m›, maksi-

mum kredi dönüşümü, güçlü mali yap›n›n sürekliliği ve gelişimi olarak s›ra-

lanabilir.

Strateji Plan›nda, İller Bankas›’n›n ticari kazançla hareket etmediği takdirde

gelir gider dengesini sağlayamad›ğ› belirtilmekte, bu nedenle de kaynak ta-
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sarrufuna gidilmesi gerekli görülmektedir. Diğer bir seçenek de d›ş kaynak-

lardan k›sa dönemde hibe ve uygun koşullu kredi sağlanmas›d›r.

İller Bankas› eski görev ve yetkilerinden ar›nd›r›l›rken, AB sürecinde yeni

görevlerle donat›lmaktad›r. En önemlisi, “AB’den ve uluslararas› kuruluşlar-

dan sağlanacak kaynaklar›n banka arac›l›ğ› ile belediyelerin kentsel altyap›

projelerinde kulland›r›lmas› sağlanacakt›r.”

AB Kat›l›m Öncesi Mali İşbirliği kapsam›nda 2005 y›l›ndan itibaren yat›r›m

projelerinin gündeme gelmesi ile Türkiye için oluşturulacak “2007–2013”

y›llar›n› kapsayacak dönemde kullan›lacak “Kat›l›m Öncesi Yard›m Arac›”
8

(IPA) fonunun oluşturulmas›nda, İller Bankas› AB ile ilişkilerde aktif bir ko-

numa getirilecektir.

• 2006 İller Bankas› Strateji Plan›nda da, “yerel yönetimlerin her türlü kredi

ihtiyac›n› karş›layabilecek, yurtiçi ve yurt d›ş› müşavirlik ihalelerine kat›lan

uzman bir müşavirlik kuruluşu olma hedefini benimseyen İller Bankas›, yeni

faaliyet yap›s›na uygun amac›n ortaya konulmas› ve bu amac› yürürlüğe ko-

yacak birimlerin kurulmas›, bu alanda uzman personel istihdam›n› gerektir-

miş, bu ise Banka’n›n Kuruluş Yasas›’nda değişiklik yap›lmas› ihtiyac›n› or-

taya ç›karm›şt›r. Bu amaçla haz›rlanan yasa taslağ› Başbakanl›ğa gönderil-

miştir” denilmektedir.

Görüldüğü gibi İller Bankas›n›n yeniden yap›land›rma süreci yeni başlam›ş

değildir. Her ne kadar rapor ve antlaşmalarda farkl› modeller önerilmiş olsa

da as›l olan İller Bankas›’n›n bu büyük yat›r›m alan›ndaki etkinliğinin özel

sektör lehine geri çekilmesidir. Yerel yönetimler, bu sayede özerkleşecek,

daha verimli çal›şacakt›r. Bunun yan›nda, Dünya Bankas›n›n yerel yönetim-

lerin özerkliği ve etkinlik alanlar›n›n artt›r›lmas›n›n demokrasinin geliştiril-

mesi ile kurduğu doğrusal bağlant› nedeni ile yerel yönetimlere özel bir önem

atfedilmektedir. Bu uluslararas› raporlar›n ulusal alanda yans›malar› kalk›n-

ma planlar›n›n incelenmesi de faydal› görülmektedir. 
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oluşturulan aday ülkelere ya da potansiyel aday ülkelere AB’nin yapt›ğ› yard›mlar› tek bir

çerçeve program etraf›nda birleştirmeyi öngören mali araçt›r. Özellikle Kopenhag siyasi kri-

terleri bağlam›nda kurumsal yap›lanmay›, idari ve yarg›sal kapasiteyi ve Topluluk Mükte-

sebat›na uyumu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek,

H›rvatistan, S›rbistan, Karadağ ve Türkiye bu fonun yararlan›c›s› ülkelerdir.

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/AvrupaBirligi/ABFonlari/GlobalOrtakAB.htm



(iii) Kalk›nma Planlar›

Yedinci Beş Y›ll›k Kalk›nma Plan› (1996–2000)

İller Bankas›’n›n,

• Özerk ve gerçek bankac›l›k kurallar›n› uygulamas›,

• Yat›r›m bankas› olarak ihtisaslaşmas› gerekliliğinin alt› çizilmiştir.

Sekizinci Beş Y›ll›k Kalk›nma Plan› (2000- 2004)

Öncelikle, İller Bankas›’n›n yeniden yap›land›r›lmas› gerektiği belirtilmiştir.

Yerel yat›r›mlar›n projelendirilmesi, finansman› ile iç ve d›ş kredi kullan›m›,

teknik seçimi, insan kaynaklar› yönetimi konular›nda yerel yönetimlere ön-

cülük etmek; merkez-yerel yönetim aras›nda kaynak ak›ş›n› yönetmek üzere

İller Bankas› Genel Müdürlüğü gerçek yerel yönetim ortakl›ğ› olarak yeniden

örgütlenecektir. Yat›r›mlar›n finansman›nda kulland›ğ› kaynaklar, görevleri-

ne paralel olarak artt›r›lacakt›r. 

Sekizinci beş y›ll›k kalk›nma program›n›n 1654 say›l› maddesinde ayr›ca,

“belediyelerde teknik personel say›s›n›n yetersizliği, altyap› tesislerinin işle-

tilmesinde, bak›m, onar›m ve yenileme çal›şmalar›n›n sürdürülmesinde ak-

sakl›klara yol açmaktad›r” denilmektedir. Bu yaklaş›m, İller Bankas›n›n ve

merkezin yerel yat›r›mlardan çekilmesi ile yaln›z kalacak belediyelerin tek-

nik personel ve mali s›k›nt›lar›n›n nas›l çözüleceği hakk›nda soru işaretlerini

art›rmaktad›r. Ayn› zamanda, ele al›nan sorunun bütüncül bir bak›ş aç›s›yla

ele al›nmad›ğ›n› göstermektedir.

İller Bankas›n›n yeniden yap›land›rma gerekçelerinin ve yönteminin somut-

laşt›ğ› uluslararas› raporlar ve ikraz antlaşmalar› Dünya Bankas›n›n bu süreç-

teki rolünü öne ç›karmaktad›r. Bu nedenle, özel olarak Dünya Bankas›n›n bu

süreçteki rolüne daha yak›ndan bakmak gerekmektedir.
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E. İLLER BANKASININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASINDA DÜNYA BANKASININ ROLÜ

Dünya Bankas›n›n gelişmekte olan ülkelerde tüm sorunlara verdiği reçete

devlet harcamalar›n›n küçültülmesidir. DB’ye göre Türkiye’de de merkezi

yönetimin GSMH’daki % 45’lik pay› derhal düşürülmelidir. Devlet küçülür-

ken, özel sektör büyüyecek, devlet bizzat kendisi özel sektörün gelişmesini

sağlayacak tedbirleri alacakt›r. “Düzenleyici Devlet”in piyasaya müdahalesi

yaln›zca bu amaç içerisinde meşru görülebilir.

Neoliberal politikalar taraf›ndan amaç özgürlük, demokrasidir. Daha az dev-

let, daha çok toplum olan yerde demokrasi sağlan›r. Peki, neoliberal politika-

lar›n kastettiği toplum nedir? 

Bu toplum tezahürü yönetişim modelinde öne ç›kmaktad›r. Sivil toplum ku-

ruluşlar›, özel sektör ve devletin ülke, bölge veya şirketin karar mekanizma-

s›nda bir araya gelerek yönetimini vurgulayan yönetişim teorilerinde, toplum

iki farkl› kesim taraf›ndan temsil edilmektedir: sivil toplum örgütleri ve ser-

maye. Dünya Bankas›’n›n teorisyeni olduğu yönetişim, toplumu sermayenin

elinde olan sivil toplum kuruluşlar› ile sermayenin bizzat kendisinin temsil

ettiğini iddia etmektedir. Bu görüş, işçi s›n›f›n›, demokratik kitle örgütlerini,

meslek odalar›n›, sendikalar› yok sayan bir yönetim modelidir.

İşte bu yaklaş›m ile hareket eden DB’nin İller Bankas› hakk›ndaki savlar› bu

çerçevede anlam kazanmaktad›r. Dünya Bankas›, İller Bankas›n›n ticari
esaslara göre faaliyet gösteren, merkezden ve yerelden kopar›lm›ş ba-
ğ›ms›z bir yap›da olmas› ve yaln›zca finansal destek alan›nda yer almas›
gerektiğini belirtmektedir. Bu şekilde, yerel yönetimler yerel projelerde söz

sahibi olacak, demokrasi gelişecektir. Finansman s›k›nt›s› kalmayacakt›r, sa-

dece ödeyen hizmet alacakt›r. Belediyelerin teknik personel eksikliği de özel

sektörün uzman personeli ile doldurulacakt›r. Hatta yerel altyap› yat›r›mlar›-

n›n artmas› ile yoksulluk idaresi kolaylaşacakt›r. Dünya Bankas›’n›n öncelik-

li hedefi ise, yerel yönetimlerin -kendi tan›mlar›yla- özerk, demokratik ve

güçlü bir yap›ya kavuşturulmas›d›r. Fakat as›l olan, İller Bankas›’n›n mer-
kezi idare ile yerel yönetimler aras›nda ve yerel yönetimler ile sermaye
kesimi aras›nda yapt›ğ› arac›l›k görevlerinin tasfiye edilmesidir. Bu sa-

yede, yerel yönetimler yat›r›mlar›n›n finansman›nda ve teknik dan›şmanl›-

ğ›nda sermaye ile karş› karş›ya gelecek; bu büyük yat›r›m alan›nda merkez

ile bağlar› kesilmiş, özel sektöre bağl›, bağ›ml› yerel yönetimler halktan top-
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lad›ğ› geliri, özel sektöre aktaracakt›r. Bu şekilde yerel sermaye güçlenecek,

yerel yat›r›mlar›n planlamas›ndan, finansman›na ve teknik dan›şmanl›ğa ka-

dar bütün süreç yerel sermaye ile yerel yönetim ortakl›ğ› ile gerçekleşecek-

tir. Bu sistemin sermayenin güçlenmesine neden olacağ› kesindir. İstenen de

temelde budur: toplumu temsil edecek sermaye kesimi, kamu kesimi ile eşit
şartlarda ve güçte karar verme mekanizmas›nda yer almal›d›r. Yerel demok-

rasi ancak ve ancak bu şekilde sağlanabilecektir.

Dünya Bankas›’n›n bu kurgusunun gerçekleşmesinin temel arac› ise, Merkez
Bankas›n›n kamu kuruluşlar›na kredi vermeyi durdurmas› olmuştur. Bu

yeni düzen, kamu kurumlar›n›n d›ş finansmana yönelmesine neden olmuştur.

Bu şekilde de yerel yönetim mali sisteminin yerli ve yabanc› özel sektöre

aç›lmas› hemen hemen sağlanm›şt›r. Bu doğrultuda, İller bankas›n›n açt›ğ›

krediler günden güne düşmüştür. 1985’de 70 milyar lira kredi verirken,
1986’da 30 milyar lira kredi vermiştir. 1985–1995 y›llar› aras›nda İller

Bankas› kredilerinin % 30’u kamu kaynakl›, % 70’i ise yerli ve yabanc› özel

sermaye kaynakl› kredilerden oluşmaktad›r.

Bu gelişmeler neticesinde, kamu kaynaklar›ndan kesilen paylar eskiden
İller Bankas›n›n projelerinin finansman›na giderken; yeni sistem ile
birlikte bu kesintiler d›ş kaynakl› kredilerin borç ödemesine geçmekte-
dir. Bu kamu paylar›n›n büyük bir bölümü bankac›l›k sistemine akta-
r›lmaktad›r. 

F. YEREL YÖNETİM BANKACILIĞI

Dönemin koşullar›n›n kuruluşunu h›zland›rd›ğ›, yerel yat›r›mlara teknik ve

finansman desteği sağlayan İller Bankas› kendine özgü yap›s› ile dünyada tek

örnektir. İller Bankas›n› esin kaynağ› olarak değil ama kamu hizmeti anlay›-

ş›n›n öne ç›kt›ğ› Avrupa’daki örnekleri ile k›yaslamak mümkündür. Avru-

pa’daki örnekleri ile benzerlik arz eden bir yap›da kurulmuş olsa da İller Ban-

kas›n›n gelişimi Avrupa örnekleri ile paralellik göstermemiştir.
9
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İller Bankas› günümüze kadar azalarak da olsa yerel yat›r›mlar› kamu hizme-

ti anlay›ş› içerisinde yürütmektedir. Haz›rlanan kanun tasar›s› ile İller Banka-

s› ile kamu hizmeti öncelikli anlay›ş›n da tasfiye edildiği görülmektedir. İller

Bankas› AŞ Kuzey Amerika sistemine göre yap›land›r›lmaktad›r. Kuzey

Amerika sistemi, kamu hizmeti alan›n› “özel yat›r›m alan›”, belediyeleri ise

“müşteri” olarak görmektedir.
10

Avrupa’daki örnekler ile yap› benzer olsa da ülkeler aras›nda iktisadi ve sos-

yal farkl›l›klar, yap›n›n işleyiş mekanizmas›n› etkilemektedir. Avrupa’da ki-

şi baş›na düşen gelir seviyesine bak›ld›ğ›nda Türkiye ile önemli farkl›l›klar

olduğu gözlenmektedir. Bu da aradaki refah seviyesi fark›na işaret etmekte-

dir. Bu refah seviyesindeki farkl›l›k yerel mali sistemin iki önemli noktas›na

vurgu yapmaktad›r.

• Bu ülkelerde mahalli idare harcamalar› çok daha fazlad›r.

• Bu ülkelerde Bankalar yerel idarelere çok daha fazla kredi verebilmekte-

dir.

Türkiye’nin belediye hizmetlerinin seyrine bak›ld›ğ›nda, en önemli sorunlar

olarak planlama, kamulaşt›rma, içme suyu, kanalizasyon, ar›tma tesisi, yol,

konut ve planlama öne ç›kmaktad›r. Bu alandaki talepler belli bir seviyede

sabit kalmamakta; nüfusun h›zla artmas›, kentleşmenin yoğunlaşmas› ile gün

geçtikçe artmaktad›r. Bununla birlikte, daha önce yap›lan hizmetlerin güncel-

leştirilmesi, ekonomik verimliliğini kaybetmiş ve kullan›lamayan diğer altya-

p› tesislerinin yenilenmesi de ayr› bir yük getirmektedir. Altyap› hizmetleri-

ne talepteki art›ş› yakalamak bir yana, var olan sorunlara çözüme yetişileme-

mektedir.

Bunun yan›nda, yerel yönetimlerin harcamalar›n›n artt›r›lamamas› ve kredi-

lerin belli meblağlar› aşamamas› ve kredilerin geri dönüşünün olmamas› ne-

deni ile sorunlar artmaktad›r. Avrupa’da ise nüfus artmamakta, hatta gerile-

mekte; kentleşme ayn› oranda kalmakta; altyap›ya aktar›lan kaynak ile de ih-

tiyaç karş›lanmaktad›r.

Dünya Bankas›, kamu kaynaklar›ndan kredi veren yerel yönetim bankalar›-

n›n tasfiye edilmesini, yerel yönetimlerin borçlanmada özgür b›rak›lmas› ve

yerel kredi piyasalar›n›n oluşturulmas›n› öngörmektedir. Temel al›nan “kre-
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di verilebilir belediye”lerin yarat›lmas›d›r. Kredi verilebilir belediye, öz kay-

naklar›n› düzenli toplayabilen ve piyasadan kredi alabilen ve ödeyebilen be-

lediyeleri tarif etmektedir. En iyi model olarak ABD Belediye Bono Piyasa-

s› gösterilmektedir. 

Kamu kurumu gibi değil, piyasada herhangi bir şirket gibi hareket eden,

borçlanabilen ve güvenilir belediyeler yaratmak as›l amaçt›r. Belediyeler,

hizmetlerini fiyatland›rarak ve vergi gelirlerini artt›rarak öz kaynaklar›n›n

sürekliliğini garanti alt›na alacak, bu şekilde güvenilir bir kredi al›c›s› ola-

cakt›r. Diğer taraftan, belediyelerin düşük faizli kredi sağlay›c›s› yerel yöne-

tim bankalar› kald›r›lmal›d›r. Ancak bu şekilde belediyeler, özerkliklerine

kavuşacak ve bu şekilde demokrasinin yatağ›, kalk›nman›n odağ› olabile-

cektir.
11

G. YEREL YÖNETİMLER VE

YEREL YÖNETİM KREDİ SİSTEMİ 

Belediyelerin temel hizmetleri, harita, planlama, imarl› arsa stoku, konut ala-

n›, içme suyu, kanalizasyon, ar›tma, çöp, ulaş›m, vb. hizmetlerdir. Bunlar›n

gerçekleştirilmesi için makina, donan›m ve ekipman al›m› yap›lmal›d›r. Bu

hizmetlerin hepsi planlama ile doğru işleyecek, uygulamada mühendislik-mi-

marl›k bilgilerinin kullan›lmas› gereken teknik hizmet alanlar›d›r. Söz konu-

su hizmetlerin yerine getirilmesinde hem etüd-proje, hem imalat, işletme

planlar›n›n yap›m ve uygulamas›nda sürekli olarak mühendislik hizmetlerine

gereksinim vard›r. Diğer taraftan, projelerin finansman› için krediye ihtiyaç

duyulmaktad›r. Bu hizmet alanlar›n›n yap›s› gereği, belediyeler yerel, ulusal

ve uluslararas› sermaye ile ticari ilişkiye girmek durumunda kalmaktad›r.
12

Bu hizmetler, teknik olduğu kadar sosyal yönleri de içinde bar›nd›rmaktad›r;

belediyelerin temel hizmetleri bu nedenle sosyal-teknik özelliktedir.
13

Bele-

diye, halktan toplad›ğ› gelirleri ve hizmet karş›l›ğ› ald›ğ› paralar›, yeni altya-

p› hizmetlerinin yap›lmas› için aktarmakta, bu nedenle de kaynak dağ›t›m›
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yapmaktad›r. Altyap› hizmetlerinde özellikle metro, ar›tma tesisleri gibi ya-

p›m ve imalat işlerinin mali boyutu yüksek değerler oluşturmaktad›r. Bu tür

hizmetlerde yabanc› sermayeli yap›m şirketleri de devreye girmektedir. Söz

konusu bu hizmetlerin maliyetlerinin birçok belediyenin gelir gider bütçesin-

de büyük s›k›nt›lar yaratt›ğ› bilinmektedir. Dağ›t›lan kaynak ise, genel bütçe-

den ayr›lan pay ile halktan toplanan vergi ve hizmet karş›l›klar›d›r. Bu süreç-

te, gelir dağ›l›mdaki eşitsizliği artt›r›c› politikalar yerel yönetimler taraf›ndan

izlenebilecekken, İller Bankas›n›n yürütücülüğünde yap›lmas› ile bunun önü-

ne geçilebilmektedir. İşte bu aşamada, İller Bankas› gibi bir kurumun, bele-
diyeler ile sermaye grubu ve merkezi hükümet ile belediyeler aras›nda-
ki ilişkilerde arac› olmas› önem kazanmaktad›r.

İller Bankas›n›n temel amaçlar›ndan olan, hizmetlerin yap›labilmesi için ge-

rekli ekipman›n yerli sermayedarlara üretilmesi veya bizzat yerli sermayedar-

lar›n bu üretim sürecinde yer almas› ile belediye kaynaklar›n›n yerel serma-

yenin bask›s› alt›nda paylaşt›r›lmas› engellenmektedir. Diğer taraftan, Maki-

na ve teçhizat›n yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi ile ülke kalk›nmas›na

dolayl› da olsa etkisi söz konusu olmaktad›r. İller Bankas› bünyesinde yetiş-

tirdiği farkl› meslek gruplar›ndan oluşan teknik kadro ile çok geniş alanda

hizmet verebilmektedir. Teknik kadro tüm belediye etüd, proje hizmetleri ya-

n›nda hem dan›şmanl›k hem de kontrollük hizmetlerini yürütmektedir. İller

Bankas› ayn› zamanda, yerel yönetimler taraf›ndan popülist tercihler ile ger-

çekleştirilen baz› yat›r›mlar›n önünü kesmekte ve yerel yat›r›mlar›n planla-

mas›n›n ulusal çapta yap›lmas› sonucunda da kalk›nmada bölgesel farkl›l›k-

lar›n doğmas›n› engellemektedir. Diğer taraftan, yerel yönetim yat›r›mlar›n›n

düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yap›lmas› ile hizmetlerin fiyatland›r›l-

mas› aşamas›nda maliyetin düşük tutulmas› ve dolay›s›yla hizmetlerin fiyat-

land›r›lmas›nda halk›n yükünü hafifletmekte, daha fazla kesimin faydalan-

mas›n›n önünü açmaktad›r. Yerel yönetimlerin, yüksek faizli kredilerle ya-
t›r›m yapmas› demek, fiyatlar›n artmas›, halktan hizmetin maliyeti ya-
n›nda faizini de almak anlam›na gelmektedir. İller Bankas›n›n arac›l›ğ›
ile temel gereksinimler olan hizmetlerin fiyatland›rmas›nda borç bask›-
s› hissettirilmemekte ve yerel hizmetlerin daha çok kişiye ulaşt›r›lmas›
sağlanmaktad›r.

İller Bankas›nda Yaşanan Sorunlar

İller Bankas› kurulduğu günden bu güne, belediyelerin ve diğer yerel yöne-

tim birimlerinin altyap› hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde finansman ve
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teknik destek bak›mdan vazgeçilmezdir. İller Bankas›, yerel yönetimler ile il-

gili sahip olduğu bilgi ve uzman kadrosu ile de Türkiye için çok önemlidir.

Kendine özgü bir yap›ya sahip olan İller Bankas›n›n son dönemlerde sorun-

lar yaşad›ğ› aç›kt›r. Bunlar›n baş›nda, siyasal bask› ve siyasal kadro atamala-

r›, Bankan›n ortaklar› olan yerel yönetimlere verilen kredilerin geri dönüşü-

nün olmamas› gelmektedir. Bunun d›ş›nda, kuruluş sermayesine ortak olan

yerel yönetimlerin karar verme mekanizmalar›nda yer almamas› da kat› mer-

keziyetçilik eleştirilerine maruz kalmas›na neden olmaktad›r. Yerel yat›r›m-

larda, merkezi planlama, merkezi uygulama ve merkezden kontrollük yap›l-

makta; çoğu zaman belediyelere hiç görüş sorulmamas› ve sürece dahil edil-

memeleri, yerel yönetimlerce eleştirilmektedir. Diğer taraftan, merkezi büt-

çeye bağ›ml›l›k ve bu nedenle uzun vadeli kredi verememesi nedeniyle çağ-

daş olmamakla, mali özerkliğin olmamas› ve merkezi hükümetin bürokrasi-

sinden kurtulamad›ğ› yolunda eleştirilmektedir. Ayn› zamanda, kamu kay-

naklar›n› kullanmas› ve kamu denetimine tabi olmas› nedeni ile de Banka fa-

iz oranlar›n› kendisi belirleyememektedir. İller Bankas›, bu sorunlar ›ş›ğ›nda

değerlendirilerek, kamu yönetimi içerisinde daha etkin çal›şmas› yolunda ye-

nilenme sürecine sokulmay›p; piyasa mant›ğ›na göre çal›şacak bir Banka ya-

ratmaya çal›şan d›ş kaynakl› projeler doğrultusunda yeniden yap›land›r›l-

maktad›r. Dönemin şartlar›n›n doğurduğu bu ülkeye özgü kurumun sorunla-

r› y›k›c› değil, yap›c› eleştirilerle düzeltilmelidir. 

Kurumun yaşad›ğ› sorunlar›n yeni olmad›ğ› bilinmektedir. Yukar›da ele al›n-

d›ğ› gibi uzun y›llard›r Bankan›n yeniden yap›land›rmas›n› öngören uluslara-

ras› rapor ve antlaşmalar gündeme gelmiştir. Bunlar›n ötesinde İller Banka-

s›n›n var olduğu yap›s› ile daha iyi çal›şabilmesini öngören çal›şmalar›n da

ele al›nmas› daha gerçekçi bir çözüme işaret edecektir. Bu doğrultuda haz›r-

lanan TODAİE Raporu önemlidir. 

1992 TODAİE İller Bankas›n›n Reorganizasyon Araşt›rmas› Raporu

TODAİE taraf›ndan yap›lan araşt›rma, İller Bankas›’n›n yerel yönetimlerle

olan ilişkisi ve yerel yönetim mali sisteminin odak noktas› olarak İller Ban-

kas› ele al›nm›şt›r. Yerel yönetim sistemi ve özelde İller Bankas›’nda ortaya

ç›kan sonuçlar şöyle s›ralanmaktad›r:

• Yerel yönetimlerin gerek mali gerekse idari aç›dan özerkliği sağlanmal›-

d›r. (İller Bankas›n›n görev ve yetki alan›n›n belirlenmesinde yerel yöne-

timlerin özerkliği önemli bir unsurdur.)
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• Teknik desteğe devam etmeli fakat teknik desteğe ihtiyac› olmayan bele-

diyelere yat›r›mlar›n› yürütme yetkisi verilmelidir.

• İller Bankas›nda yerel yönetimlerin temsil edilmesi sağlanmal›d›r.

• “Yerel Yönetim Bankas›” olarak ad›n› değiştirmelidir.

• Genel kurulun etkinliği artt›r›lmal›d›r.

Görüldüğü gibi, TODAİE raporu var olan kurumsal sorunlara var olan yap›

içerisinde iyileştirmeler yönünde çözüm önerileri sunmaktad›r. Dünya Ban-
kas› önerileri ise uluslararas› sermayenin sorunlar›na getirilen çözümlerdir.

İller Bankas›n›n tasfiye edilmesini öngören tasar›n›n sonucunun sadece bir

kurumun ortadan kalkmas› olmad›ğ› anlaş›lmal›d›r. Yukar›da değinilen, tica-

ri, sanayi, finansal sermaye- belediyeler ilişkisinde İller Bankas›n›n orta-
dan kald›r›lmas›, belediyelerin doğrudan yerli ve yabanc› sermaye ile bi-
rebir ilişki kurmas›n› gerektirecek; yerel yat›r›m›n planlanma, finans-
man sistemini ve kaynak tahsisinde gözetilen dengelerin değişmesine ve
gelir dağ›l›m›ndaki eşitsizliğin artmas›na neden olacakt›r. Özellikle, çok

uluslu şirketlerin yerel yönetim finansman› alan›nda öne geçmesi sermaye

unsurunun içeriğini de değiştirecek, halk›n kaynaklar› uluslararas› sermaye-

ye aktar›lm›ş olacakt›r. 

Belediyeler, İller Bankas› arac›l›ğ› ile kamu kredisi kullanabilmekte, diğer ta-

raftan ulusal ve uluslararas› bankac›l›k sisteminden özel kredi kullanma yet-

kisine sahiptir. 1980 y›l›na kadar belediye kredileri kamu kaynaklar›ndan

karş›lanmakta iken art›k d›ş kaynakl› kredilere yönlendirilmektedir. Ulusal

kalk›nma modelinin uzant›s› olan kamu kaynakl› yerel kredi sisteminin yeri-

ne piyasa koşullar›na dayal› yerel kredi sistemi benimsenmiştir.

1984 y›l›ndan itibaren d›ş borç miktarlar› belediye kalemlerinde yer almaya

başlam›şt›r. Belediyeler kredileri ödeyemeyince Hazine borcu ödemekte, be-

lediye Hazineye karş› borçlanmaktad›r. Bu miktar gittikçe büyümektedir.
14

Dünya Bankas›, “gelişmekte olan ülkelerde yerel altyap› aç›ğ›n›n yüksek ol-

duğunu, bu aç›ğ›n kamu kaynaklar› ile karş›lanamayacağ›n›” ileri sürmekte

ve “büyük çapl› kentsel altyap› projelerinin yaşama geçirilmesi için küresel

sermayenin kat›l›m›n› sağlamak gerektiği” sav›ndan hareket etmektedir.
15
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Kamu kaynaklar› bu aç›ğ› kapatamad›ğ›ndan küresel aktörler bu alanda rol

almal›d›r. Fakat küresel aktörlerden kredi alabilecek bir belediye modeli ku-

rulmal›d›r. “Kredi verilebilir belediyeler” yaratmak esas oland›r. Kredi veri-

lebilir belediyeler, merkez kaynaklar›na bağl› olmayan kendi öz kaynaklar›

ile borçlanmay› sürdürebilecek ve bu nedenle özerk ve güçlü belediyelerdir.

Bunun için merkezden kopar›lmalar› gerekmektedir. Kat›l›mc› olmal›d›r. Ye-

relleşme-kalk›nma-demokrasi aras›ndaki olmazsa olmaz ilişki üzerine kurul-

maktad›r bütün bağlant›. Bunun için (1) piyasa odakl›l›k, (2) yönetişim ilke-

lerine uygunluk, (3) şeffaf belediyecilik ilkelerini benimsemelidir. Bu saye-

de yönetişim modeli ile yönetilen yerel altyap› yat›r›mlar›, piyasadan borçla-

narak yap›lacak, belediyeler fiyatland›rma mekanizmalar› ile bu hizmetin

karş›l›ğ›n› alabilecek ve borcunu kendi kaynaklar›ndan karş›layabilecektir. 

Özellikle son y›llarda belediyelere verilen yeni altyap› hizmetlerinin yerine

getirilmesi de düşünüldüğünde yaklaş›k 100 milyar dolarl›k bir hizmet alan›-

n›n gündeme geleceği tespitleri yap›lmaktad›r.

Planlaman›n ulusal düzeyde yap›lmas› ile bütün ülke çap›ndaki idare ve ku-

rumlar›n yerel yat›r›mlardan haberdar edilmesi, kalk›nmada öncelikli bölge-

lerin belirlenmesi gibi avantajlardan yararlan›lmaktayken art›k belediyeler

kendi yat›r›mlar›n›n planlamas›ndan, finansman›na kadar yetkili olacak, ken-

dileri yat›r›mlar› gerçekleştirecektir. Finansman yarat›lmas›nda yabanc› fi-

nans kuruluşlar›n›n devreye girmesi kaç›n›lmaz olacakt›r. AB uyum yasalar›

çerçevesinde Kamu İhale Yasas›ndan, Yabanc› Yat›r›mlar Yasas›na kadar

birçok alanda yap›sal değişiklikler yap›larak yerel yönetimlerin diğer kurum

ve kuruluşlar gibi küresel sermayeye aç›l›m› sağlanm›şt›r. Belediyelerin ya-

banc› finans kuruluşlar› ile karş› karş›ya getirilmesinde hangi s›k›nt›lar›n ya-

şanacağ› çok aç›kt›r. Belediye yat›r›mlar›n›n planlanmas›nda yerelin sürece

dahil edilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yerel yat›r›mlar›n ulusal

düzeyde ele al›nmas›n›n gerekliliği de aç›kt›r.

Devlet tekelinden yabanc› özel tekele!
16

Altyap› yat›r›mlar›, özel sektör için en karl› alanlardand›r. Öncelikle, müşte-

rinin kamu olmas› demek, yat›r›m yap›l›rken gerekli paran›n ödenmesi, hiz-

met verildikten sonra da tüketimin sürekli olacağ› ve müşteri olarak güveni-

lirliğin son derece yüksek olduğu bir al›şveriştir. Ayr›ca, altyap› yat›r›mlar›n-
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daki yoğun sermaye gereksinimi ve hizmetin bölünememesi nedeni ile olu-

şan doğal tekelleşme sonucu, kâr artmaktad›r. 

Avrupa’da altyap› hizmetlerinin durmas›, özel sektörün faaliyetlerinin de ge-

rilemesine neden olmuştur. Bu t›kan›kl›k sonucu, özel sektör ulusal pazarla

yetinememekte; başka pazarlar aray›ş›na girişmektedir. İşte tam da dünyada-

ki küreselleşme sürecinin başlamas› bu döneme denk gelmektedir. 

Gelişmiş ülke tekelleri, ulusal pazarlardan ç›k›p, altyap› yat›r›mlar›nda büyük

bir boşluk olan ve devletin bu alanlarda doğrudan üretiminin ve işletmesinin

kald›r›ld›ğ› gelişmekte olan ülkelerde faaliyete geçmek istemişlerdir. Ayn›

zamanda, kamu bankac›l›ğ›n›n yukar›da bahsedilen nedenlerinden ötürü d›ş

piyasaya aç›lan, diğer ulus tekelleri ile birleşen şirketler tekelleşme sürecine

girmişlerdir.

Türkiye’de yerel yönetim kredi sisteminde devletin boşaltt›ğ› alan›n nas›l

doldurulacağ› önemli bir sorudur. Bu noktada karş›m›za DEXIA adl› şirket

ç›kmaktad›r. Bu uluslararas› şirkete daha yak›ndan bak›ld›ğ›nda, Bankan›n

yerel yönetim kredi bankac›l›ğ› ala-

n›nda uzman Belçika-Fransa ortak-

l›ğ› olduğu ve avroyu kullanan ül-

keler aras›nda en büyük 15 banka-

dan biri olduğu görülmektedir. İller

Bankas›n›n tasfiye edildiği bir dö-

nemde Türkiye pazar›na Deniz-

Bank’› sat›n alarak giren DE-

XIA’n›n yetkililerinin aç›klad›ğ›

amaçlar› şöyledir: “Türkiye’nin çok h›zl› büyüyen pazar›ndan pay almak, uz-

man olduğu projecilik alan›nda deneyimini aktarmak ve bölgede bir üs ol-

mak”.

DenizBank 1938 y›l›nda Türk denizciliğini geliştirmek amac› ile bir kamu

bankas› olarak kurulmuştur. 1992 y›l›nda EmlakBank ile birleştirilmiştir fa-

kat 1997 y›l›nda Özelleştirme İdaresine sadece DenizBank devredilmiştir.

1998 y›l›nda Zorlu Grubu DenizBank’› alm›şt›r. Daha sonra Zorlu Grubunun

2001 y›l›nda Tarişbank’› almas› ile DenizBank ile Tarişbank birleştirilmiştir.

Fakat ayn› y›l, DenizBank Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na devredilmiş-
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tir. 2004 y›l›nda DenizBank’›n % 25’i halka aç›lm›şt›r. Kalan % 75’lik k›s›m

ise 2006 y›l›nda DEXIA taraf›ndan al›nm›şt›r. Daha sonra bas›na yand›ğ› ka-

dar›yla kalan hisselerin % 10’unun da DEXIA taraf›ndan al›nd›ğ› bilinmek-

tedir.

Alan›nda uzmanlaşm›ş, Avrupa’da ve Amerika’da deneyim kazanm›ş bu bü-

yük bankan›n Türkiye pazar›na girmesi ile kamu kurumu niteliklerinden s›y-

r›lan İller Bankas›n›n, yerel yönetim yat›r›mlar›n›n kredi kullan›m›nda tercih

edilen kurum olmas›n› beklemek gerçekçi değildir.

Bu nedenle, İller Bankas›n›n tasfiye edilmesi ile başlat›lan süreç, yerel yö-

netim kredi piyasas›nda çok uluslu şirketlerin tekelinin, devlet tekelinin ye-
rini almas› ile sonuçlanacakt›r. Ayr›ca, önemli bir yerel yönetimler bil-
gi bankas› haline gelen İller Bankas› tasfiye edilirken, bu birikim de
dağ›t›lmaktad›r.

H. İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

KURULMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

Bu yasa tasar›s›n›n Türkiye’ye özgü bir kurumun kapat›lmas›n› öngördüğü

aç›kt›r. Bunun yan›nda, kurum ile birlikte, kamu yarar› öncelikli bir anlay›ş

da yok edilmek istenmektedir. İller Bankas›’n› tasfiye edecek olan yasa tasa-

r›s›n›n doğuracağ› temel sorunlar şunlard›r:
17

1. Tasar› taslağ›n›n amaç başl›kl› 1. maddesinde, il özel idareleri, belediyeler

ve bağl› kuruluşlar› ile bunlar›n üye olduklar› mahalli idare birliklerinin (i) fi-

nansman ihtiyac›n› karş›lamak, (ii) mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin pro-

jeler geliştirmek, (iii) idarelere dan›şmanl›k hizmeti vermek amac›yla; özel

hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip İller Bankas› A.Ş.’nin kurulma-

s›d›r. 

Amaç maddesinden anlaş›ld›ğ› gibi, İller Bankas›n›n yerel yat›r›mlar›n fi-

nansman› yan›nda teknik dan›şmanl›k yapmas› nedeni ile kendine özgü nite-

-37-

17 Bölüm için yararlan›lan makaleler: YAYED, Memleket Mevzuat, Say›:14, Memleket Ya-

y›nlar›, 2006.



liğinin değiştirilip, sadece finansörlük yapmas› öngörülmektedir. Teknik des-

tek k›sm›nda ise sadece teknik dan›şmanl›k kalmaktad›r. Planlama yat›r›m ve

yap›m safhas›nda da devreden ç›kar›ld›ğ› görülmektedir. 

İller Bankas›’n›n yat›r›m ve kalk›nma bankas›na dönüştürülmeye çal›ş›ld›ğ›

bu süreçte bir karmaşa olduğu görülmektedir. Bir yat›r›m ve kalk›nma ban-

kas› yarat›lmas› amaçlan›yorken, Bankan›n hala neden teknik dan›şmanl›k

hizmeti vermeye devam edeceği anlaş›lamamaktad›r. Bu süreç bu nedenle,

İller Bankas›n›n kendine özgü yap›s› ile yürüttüğü yat›r›mlar›n planlamadan,

finansmana kadar her aşamada destek faaliyetinin hala yerel yönetimlerce ih-

tiyaç duyulan bir hizmet olduğuna işaret etmektedir.

Ayr›ca kamu kurumu niteliğinden yoksun b›rak›lan, kamu personeli olmayan

bir kadrodan dan›şmanl›k hizmeti alman›n zorunlu olmas› gerçekçi değildir.

2. Ayr›ca, eskiden İller Bankas›n›n kredi verdiği idarelerden olan köylerin

kapsam d›ş›nda b›rak›ld›ğ› görülmektedir. 

3. İller Bankas›, yerel yönetimlerin ortak olduğu bir Banka iken, A. Ş. niteli-

ğine geçerken, bu ortakl›ğ›n bitmesi, sermayesinin Hazine’ye aktar›lmas› ön-

görülmektedir. Yerel yönetimlerin ortakl›ğ›n›n, bu idarelere sorulmadan biti-

rilmesi, taslak haz›rlama sürecinin anti-demokratik işlediği ve yasa yap›c›la-

r›n yerel yönetimlerin bu değişikliğe taraf olmak istemeyeceği ve muhalif dü-

şüncelerle karş›laşmamak için h›zl› davrand›ğ›n› göstermektedir. Bu süreç,

demokratik kat›l›mc›l›ğa ve birlikte yönetme ilkesine ayk›r›d›r.

4. İller Bankas›, eskiden kendi tüzüğüne göre kredi verirken; art›k Bankac›-

l›k esaslar›na göre kredi verecektir. 2006 y›l›nda, piyasadaki en düşük faizli

krediyi veren İller Bankas›n›n A. Ş. olmas› ile birlikte, faiz ve kredi oranla-

r›n›n piyasa seviyesine çekilmesi gerekmektedir. Oysa İller Bankas›n›n temel

amac›, yerel yat›r›mlar›n düşük faizli krediler ile gerçekleştirilmesini sağla-

mak, yat›r›mlar›n gerçekleştirilmesi için yeterli teknik elemana sahip olma-

yan ve mali durumu yetersiz dolay›s›yla temel belediyecilik hizmetlerini ve-

remeyen belediyelere destek vermektir. Faiz kredi oranlar›n›n yükselmesi ile

birlikte yabanc› finans kuruluşlar› ile ilişkiler devreye girecektir. Ödeme ko-

şullar›nda günübirlik popülist yaklaş›mlar ileride büyük sorunlar yaratacak-

t›r.
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5. İller Bankas› taraf›ndan yap›lmas› daha uygun görülen ve yat›r›m plan›na

konulan yat›r›mlar, Bankaca gerçekleştirilirken; yeni yap› ile belediyeler im-

kânlar›na göre kredi alabileceklerdir. Böylece sadece “ödeyebilen al›r” yak-

laş›m› çal›şacakt›r. Bu nedenle, altyap› yat›r›mlar›n›n gerektirdiği büyük bir

kaynağa ihtiyaç duyan küçük belediyelerin bu miktarda kredi alabilmesi ola-

naks›zlaşacakt›r. Ziraat Bankas›’n›n kuruluş amac› ve şu andaki durumu göz

önüne al›nd›ğ›nda, İller Bankas›’n› bekleyen durum netleşmektedir. Ziraat

Bankas› art›k çiftçilere kredi verememekte; çiftçiler için Ziraat Bankas› kre-

dilerinin cazipliği kalmamakta; İller Bankas› yerel yönetimlere kredi vereme-

yecek, yerel yönetimler de küresel yerel yönetim kredi bankalar›na yönele-

ceklerdir.
18

6. İller Bankas›, yerel yönetimlerin temel hizmetlerinin gerçekleştirilmesi

için gerekli Makina ve teçhizat›n yurtiçinde üretilmesini sağlamak, yerel yö-

netimlere bu ekipman› kiralamak veya satmak gibi faaliyetlerinden de soyul-

maktad›r.

7. İller Bankas›, yerel yönetimlerce ihtiyaç duyulan teknik eleman›n yetişti-

rilmesi için öğrencileri yurtd›ş›nda okutmakta ve daha sonra ihtiyaca göre da-

ğ›tmakta iken, bu etkinlik de yasa tasar›s› ile sona erdirilmektedir.

8. İller Bankas› bir kamu kurumu iken, taslak ile özel hukuk tüzel kişisi ola-

rak yap›land›r›lmaktad›r. Fakat taslağ›n geçici 6. maddesinde İller Bankas›na

yap›lacak bütün at›flar›n İller Bankas› A. Ş.’ye yap›lm›ş say›lacağ› belirtil-

mektedir. Kamu kurumu niteliklerinden ar›nd›r›lm›ş bir kurumun kamusal

yükümlülükleri, yetkileri ve görevlerinin tamamen kald›r›lmas› gerekirken,

bu madde ile yeni ticari şirkette bu özelliklerin korunmaya çal›ş›ld›ğ› ve bu

yeni işletmenin mülga kurumun devam› niteliğinde görüldüğü anlaş›lmakta-

d›r. Bu durum hukuken mümkün olmad›ğ› gibi uygulamada da çeşitli tart›ş-

malara neden olacakt›r.
19

9. Personel: 28.02.2006 tarihi itibariyle İller Bankas› Genel Müdürlüğünde

görev alan personelin görev yeri ve istihdam durumuna göre dağ›l›m› şu şe-

kildedir:
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SINIFI 2004 YILI SONU 2005 YILI SONU

Merkez Bölgeler Toplam Merkez Bölgeler Toplam

Genel İdare Hizmetler 659 700 1359 605 687 1292

Avukatl›k Hizmetleri 8 2 10 8 2 10

Sağl›k ve Yard›mc›

Sağl›k Hizmetleri 22 8 30 15 6 21

Yard›mc› Hizmetler 24 74 98 22 67 89

İdari Elemanlar 

Toplam› 713 784 1497 650 762 1412

Teknik Elemanlar 

Toplam› 446 775 1221 430 751 1181

İşçiler Toplam› 361 414 775 325 375 700

GENEL TOPLAM 1520 1973 3493 1405 1888 329

Tablo 3: Personel Durumu20

Taslakta, çal›şt›r›lacak personelin niteliği s›ralanmamakta; personelin 657 sa-

y›l› Devlet Memurlar› Kanununa ve diğer kanunlar›n sözleşmeli personel hü-

kümlerine tabi olmayan sözleşmeli personelin çal›şt›r›lacağ› belirtilmektedir.

Bu durumda, çal›şt›r›lacak personelin işçi olacağ› ve sözleşmelilik esas›na

göre çal›şt›r›lacağ› ortaya ç›kmaktad›r. (Taslak madde 3: banka hizmetlerinin
gerektirdiği görevler 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ve diğer kanunla-
r›n sözleşmeli personel hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile

yürütülür.)

Mevcut Personel: İller Bankas›nda çal›şmakta olan personel ile ilgili düzen-

leme şunlar› kapsamaktad›r: “Mevcut personelden uygun görülenler özel hu-

kuk sözleşmesine tabi olarak çal›şmaya devam edecektir. Özel hukuk sözleş-

mesine göre çal›şmay› kabul edenler işlerine devam edecektir.” Özel hukuk

sözleşmesine göre çal›şmay› kabul etmeyenler ise İstihdam Fazlas› Personel

olarak Devlet Personel Başkanl›ğ›na bildirilecektir.

Uygun görülmeyenler ise “İstihdam Fazlas› Personel” niteliğinde Devlet
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Personel Başkanl›ğ›na bildirilecek ve Özelleştirme mağdurlar› gibi diğer ka-

mu kurumlar›na aktar›lacakt›r. Havuzda bekleme süresi 45 gün olup, dene-

yimli uzman personel savrulup yok edilecektir. 

Görüldüğü gibi taslakta “uygun görülenler” kavram› gibi muğlâk bir kavram

kullan›lmaktad›r. Bu uygun görme işleminin Yönetim Kurulunca belirlenece-

ği anlaş›lmaktad›r. Fakat taslakta herhangi bir nitelik, beceri, hizmet süresi

vs. belirtilmemektedir.

Ayr›ca, Bankan›n faaliyetlerinden teknik destek kald›r›ld›ğ›ndan bu alanda

yetişmiş uzman personelin yeni işletmede çal›şt›r›lmas› söz konusu olmad›ğ›

için İstihdam Fazlas› Personel olarak herhangi bir görevle başka bir kuruma

sevk edilmesi gündeme gelmektedir.

Bunun yan›nda, faaliyet alanlar›n›n daralt›lmas› ile ilgili faaliyet alan› daire

başkanl›klar› da kapat›lacakt›r.

Personel Haklar›: Taslakta personel haklar›n›n idari düzenlemelerle belir-

lenmesi esas al›nmaktad›r.

Personelin işe al›nma, atanma, ilerleme, yükselme, görev ve yetkileri, disip-

lin esaslar›, yükümlülükleri, unvan ve say›lar› Devlet personel başkanl›ğ›n›n

görüşü üzerine Bakanlar Kurulunun ç›karacağ› yönetmelik ile düzenlenecek-

tir.

Banka personelinin ücret, ikramiye, sosyal haklar› ile sözleşme esaslar› Ge-

nel Kurulca belirlenecektir. Genel kurulca belirlenecek olan ayl›k ortalama

ücret ve sosyal yard›m toplam› Yüksek Planlama Kurulunun banka için be-

lirlediği üst s›n›r› aşamayacakt›r.
21

Kadro: Kadrolar iptal edilmektedir.
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SONUÇ

İller Bankas›, bu incelemede de görüldüğü üzere belli sorunlar› içerisinde ta-

ş›maktad›r. Ancak bu sorunlar, ulusal birikim ve deneyim ›ş›ğ›nda değil,

“kredilerin pençesinde borç döngüsünün k›skac›nda” ele al›nmaktad›r. Bu

nedenle, kurumun sorunlar›n›n çözülmesine yönelik değil, devlet müdahale-

sinin her alanda kalkmas›n› ve sosyal devletin tasfiyesini savunan neoliberal

ideolojinin kurumu olan Dünya Bankas›’n›n önerileri doğrultusunda haz›rla-

nan bir düzenleme ile yok edilmek istenmektedir. 

İller Bankas›n›n yeniden yap›lanmas› gerekliliğinin nedeni olarak kamu kay-

naklar›na dayal› finansman anlay›ş›n›n verimsizliği gösterilmektedir.

Başta da belirtildiği gibi İller Bankas› gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir ör-

gütlenmenin son bulmas› anlam›na gelmemekte; yerel yönetim mali sistemi-

nin dönüşümünü, yerel yönetimlerin merkezi planlamadan ayr›larak bireysel

yat›r›m sürecine girmesine ve bu alanda özerkliğin artt›r›lmas›na da işaret et-

mektedir. Bir sonraki aşaman›n da özelleştirme olacağ› aç›kt›r.

Bu nedenle, İller Bankas›n›n tasfiye sürecinin analizi as›l olarak nas›l bir ye-

rel yönetim sistemi ve nas›l bir yerel yönetim hizmeti sorular› ile paralel gö-

türülmelidir.

Öncelikle, İller Bankas›n›n Merkezi Hükümet ile yerel yönetimlerin aras›n-

daki konumunun boşalmas› demek, yerel yönetimlerle sermayenin doğru-
dan bağlant› kurmas› ve dolay›s›yla yerel ihtiyaçlar›n karş›lanmas›nda
ve hizmetlerin verilmesinde, yabanc› sermaye gruplar›n›n yerel yönetim-
ler üzerindeki bask›s›n›n artmas› demektir. Bu süreçte rol almay› uman

yerel sermaye gruplar› en başta ezilip yok edileceklerdir. Onlara sadece ve

ancak gerekli görüldüğünde taşeronluk rolü verilecektir. Diğer taraftan, bu

bask› ve sermaye ilişki ağ›, belediyelerin halktan toplanan ve genel bütçeden

gelen gelirlerinin dağ›t›m› aşamas›nda eşitsizliği artt›r›c› bir etki yaratacakt›r.

Yerel yönetimlerin siyasal öncelikler doğrultusunda kaynak ald›klar› ve be-

lediyelerin bu kaynağ› dağ›tmas›nda serbest olduğu düşünüldüğünde, yerel

yönetimlerin seçimle gelen yöneticilerinin bu kaynaklar›n dağ›t›m›nda popü-

list politikalarla hareket etmesinin önü aç›lacakt›r. 

İller Bankas›n›n tasfiyesi yerel yönetim sistemi için daha fazla özerkliğin
yarat›lmaya çal›ş›ld›ğ› söylemi ile gündeme gelmektedir. Yat›r›mlar›n plan-

lanmas›ndan, finansman›na kadar serbest olacak olan yerel yönetimlere bu
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yönde daha özerk bir rol biçildiği iddia edilmektedir. Merkezden kopar›lma-

n›n en aç›k göstergesi Belediyeler Fonunun kald›r›lmas›d›r. Genel bütçe ge-

lirlerinden, şehir ve kasabalar›n imar, harita, içme suyu, kanalizasyon ve ar›t-

ma gibi temel hizmetlerinin finansman› ve bizzat gerçekleştirilmesi amac› ile

Bankan›n emrine ayr›lan % 3’lük pay›n kalkmas› ile yerel yat›r›mlar›n fi-

nansman› merkezden önemli derecede kopar›lm›şt›r. İller Bankas›n›n tasfiye

edilmesi ile bu bağ tamamen kesilmektedir. Tasfiye sürecinde yerel yönetim-

lerin özerkleştirilmesi amac›n›n öne ç›kar›lmas› gerçeği örtmeden öte bir şey

değildir. Burada as›l amaç, mali sermayeyi güçlendirmektir. Yerel yöne-

timlerin merkezden kopar›lmas› ve zay›f b›rak›lmas›, kendi ayaklar› üzerin-
de duramayacak birçok yerel yönetimin mali sermayenin eline düşmesi-
ne ve onu beslemesine neden olacakt›r. 

Son yap›lan düzenlemeler ile belediyelerin fiilen kamu hizmetinde kullan›l-

mayan mal varl›klar› da haczedilebilmektedir. Belediyelerin hazine garantör-

lüğünde ald›klar› d›ş kredileri Hazinenin ödemesi, bu şekilde d›ş borcun iç

borca dönüştürülmesi öngörülmektedir. Belediyeler, Hazine’ye borçlanmak-

ta, Hazine de 6183 say›l› kanun çerçevesinde belediyelerin zora dayal› gelir-

leri d›ş›nda kalan malvarl›ğ›na haciz koyma yetkisini kullanabilmektedir.
22

Bu durumda haciz gerçeği ile karş› karş›ya gelecek olan belediyeler, hizmet-

te ve finansmanda süreklilik gerektiren kamu hizmetlerini veremez duruma

gelebilecektir.

İller Bankas› kuruluşundan günümüze değişik meslek gruplar›ndan yetişmiş

ve uzman teknik personeli ile belediyelerin hizmetlerinde haritadan planla-

maya, içme suyundan kanalizasyona, ar›tma tesislerinden hizmet binalar›na,

kat› at›k ve yol çal›şmalar›n›n her aşamas›nda etüd, proje, uygulama, imalat,
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Kanunun Hazine alacaklar›n›n tahsili ve idaresini düzenleyen 11. mad. kapsam›nda şu şe-
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raz edilen kuruluşlarca vadesinde Müsteşarl›ğa ödenmeyen k›s›mlar ve Hazine garantile-

rinden Müsteşarl›kça üstlenilmeler neticesinde doğan alacaklar ile ikrazen ihraç edilmiş

olan Devlet iç borçlanma senetlerinin borçlu taraf›ndan ödenmemesi durumunda bu tür ala-

caklar için 61183 say›l› yasa AATU hk. Kanun hükümleri uygulan›r. Vadesinde ödenme-

yen hazine alacaklar›na 6183 say›l› yasa çerçevesinde gecikme zamm› uygulan›r.” 5393 sa-

y›l› kanunda da “belediyenin proje karş›l›ğ› borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartl›

bağ›şlar ve kamu hizmetinde fiilen kullan›lan mallar› ile belediye taraf›ndan tahsil edilen,

resim, vergi, harç gelirleri haczedilemez.”... Önceki 1580 say›l› yasada “kamu hizmetine

tahsis” edilmiş olmas› haczedilememe için yeterli say›lmakta iken, art›k fiilen kullan›lma-

yan mallar ve proje karş›l›ğ› elde edilen gelirler haczedilemez.



işletme planlar›na kadar her alanda teknik hizmet ile belediyelere katk› ver-

mektedir. İller Bankas›, olanaklar› k›s›tl› belediyelere teknik hizmet yan›nda

dan›şmanl›k, kredi vererek belediyelerimizin günümüz koşullar›nda hizmet

üretmesine ve kentsel gelişime büyük destek olmaktad›r. Hâlbuki İller Ban-

kas›n›n teknik hizmet ve dan›şmanl›k vermediği bir durumda, belediyeler bu

hizmeti, konusunda uzman olarak görülen ve deneyim sahibi olduğu söyle-

nen ve esas işi bu olan fakat salt kar mant›ğ› ile çal›şan özel sektörden almak

zorunda kalacakt›r. Bu da planlamadan, finansmana kadar kamu hizmet ve

yat›r›mlar›n›n kâr peşinde koşan ticari şirketlerce verileceğini göstermekte-

dir.

Belediyeler Fonunun kesilmesi, İller Bankas›’na biçilen, uluslararas› rekabet

edebilir, piyasa kurallar›na göre işleyen, arac›l›k yapan, merkezden kopar›l-

m›ş kurum haline gelmesinin ilk aşamas›d›r. İller Bankas›’n›n hem merkez

hem yerel ile en sağlam bağ›n› oluşturan Belediyeler Fonunun kald›r›lmas›

bağ›ms›zl›ğ›n›n sağlanmas› sürecinde en önemli girişim olarak görülmüştür.

Merkezden kopar›lan İller Bankas›’n›n, nihai rolüne kavuşturabilmesi için en

önemli ad›m at›lm›şt›r. Bu süreç ile Devletin yerel yönetimlerin altyap› hiz-

metlerine verdiği destekten çekildiği ve yerel yat›r›mlarda yerel yönetimlerin

yaln›z b›rak›ld›ğ› görülmektedir. 

Merkezden ve yerelden kopar›lan İller Bankas›’n›n Hazineye bağl› olarak iş-

letileceğini düşünmek de yan›lt›c›d›r. As›l olarak, Bankan›n bu özerkleştiril-

mesi süreci, Bankac›l›k sektörü göz önüne al›nd›ğ›nda önemli bir f›rsat yarat-

maktad›r. Bankac›l›k sektöründe piyasaya giriş Bankac›l›k Kanunu ile önem-

li ölçüde engellenmektedir. Bu nedenle, devirler ön plana ç›kmaktad›r. Özel-

likle, uluslararas› bankalar›n Türkiye’de ortakl›klar› ve sat›n almalar› yoğun-

laşmaktad›r. Türkiye’de bankac›l›k sektöründe yabanc›lar›n pay› % 30’lara

kadar ç›kmaktad›r. Çok hassas dengelere oturan, finansal piyasalar›n bu den-

li d›şa aç›lmas› ve bununla birlikte denetimsiz b›rak›lmas› Türkiye’nin gele-

cekte görünen sorunlar›ndand›r. Diğer taraftan da bankalar, sektöre giriş zor-

laşt›kça bilânçolar›ndan bağ›ms›z bir değerlenme yaşamaktad›r. İller Banka-

s›’nda ise bunun yan›nda farkl› aç›dan bir değerlenme nedeni daha vard›r: İl-

ler Bankas› bir y›l hariç bat›k kredi aç›klamam›şt›r. Bat›k kredi, tahsil edile-

meyen kredilerdir. İller Bankas›’n›n sadece ortak idarelere ve genel bütçe ge-

lirlerinden ayr›lan paylar›n teminat olarak ayr›lmas› ile kredi vermesi, İller

Bankas›’n›n bat›k kredisinin olmamas› demektir. Sağl›kl› bat›k kredi oran›-

n›n % 1 olmas›na karş›n Türkiye’de bat›k kredi oranlar› bankadan bankaya %
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5 ila % 12 aras›nda değişmektedir. İşte bu nedenle, İller Bankas› da serma-
yesinin kat kat üzerinde bir değere sahiptir. Bu noktada, İller Bankas›’n›n

Hazineye aktar›l›rken sermaye art›r›m›na gidilmiş fakat Bankac›l›k Kanunun

sermaye art›r›m›na ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağ› belirtilmiş, artan

sermayenin nakden ödenmemesi öngörülmüştür.

İller Bankas› A.Ş.’ye dönüştürülürken yaln›zca ortak idarelere kredi kullan-

d›r›lmas› ve genel bütçe vergi gelirlerinin teminat olarak gösterilmesi uygu-

lamalar›ndan vazgeçilmemektedir. IMF’nin Banka için önerdiği özelliklerin

-piyasada diğer bankalar gibi rekabet etmesi ve risk almas›n›n- özelleştirme

sürecinin sonuna ötelendiği aç›kt›r. Tasfiye sürecinde bu uygulaman›n devam

etmesi, yukar›da değinildiği gibi Banka’n›n zarar etme riskini ortadan
kald›rmaktad›r. Bu nedenle de Banka’n›n öncelikle Hazine’ye devredilme-

si ile sat›ş›n›n kolaylaşt›r›lmas› sağlanm›ş, genel vergi gelirlerinin teminat

gösterilmesi uygulamas›ndan vazgeçilmemesi ve vergi muafiyetleri ile Ban-

ka cazip hale getirilmiş olacakt›r. Bu durumda Banka’n›n yabanc›lara sat›-
ş›n›n çok k›sa bir zamanda gündeme gelmesi bugünden okunakl› bir hale gel-

mektedir. Bu süreçte, DenizBank’› alarak Türkiye piyasas›na giren yerel yö-

netim bankac›l›ğ›nda uzman DEXIA’n›n bu cazip alanda faaliyet göstermek

isteyeceği de aç›kt›r.

İller Bankas›n›n tasfiye sürecinde, kuruluş amac› dikkate al›nd›ğ›nda, yerel
yat›r›mlar için düşük faizli ve uzun dönemli kredi kaynağ›n›n kesilmiş
olduğu diğer bir ifade ile Banka’n›n misyonunu tamamlad›ğ› görüşünün
hakim olduğu görülür. Fakat unutulmamal›d›r ki, yerel yat›r›mlarda bu

avantajdan yararlanamayan belediye hizmetleri maliyeti artacakt›r. Hizmet-

lerin artan maliyeti de fiyatland›rmada halka yans›yacakt›r. Halk sadece ya-

t›r›mlar›n maliyetini değil, al›nan kredilerin yüksek faizlerini de ödemek zo-

runda kalacakt›r. Halk›n temel gereksinimlerini karş›layacak olan altyap› te-

sisleri, yoksulluk idaresinde önemli bir etkendir, bu nedenle altyap› tesisleri-

nin fiyatland›r›lmas›nda yüksek meblağlar›n görünmesi dar gelirlilik s›n›r›

içindeki halka özel tarifeler uygulamas›n›n aksamas›na neden olacakt›r. İller

Bankas›’n›n önemli sorunlar›ndan bir tanesi de geri dönüşü olan yerel yat›-
r›mlar›n Banka taraf›ndan kredilendirilmemesidir. Metro yat›r›mlar› bu

tür hizmetlere örnek gösterilebilir. Bu tür yat›r›mlarda d›ş kaynakl› krediler

tercih edilmekte bu da Banka için bir kay›p, eksiklik; yerel yönetimler için

ise artan maliyet demektir. Fakat tasar›n›n amac› İller Bankas›’n›n faaliyet

alan›n› geri dönüşü olan yat›r›mlara doğru genişletmek değildir. 
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Görünen odur ki, bu kârl› alan özel sektöre b›rak›lmak istenmektedir. Bu gö-

rüş de 1980’lerden beri egemen olan neo-liberal politikalar›n bir parças›d›r.

Bu görüş, devletin küçülmesini yani piyasadan çekilmesini öngörmektedir.

Fakat devlet, küçülürken farkl› bir misyon da yüklenmektedir. Özel sektörün

önünü piyasadan çekilmekle açan devlet, bir taraftan da özel sektörü teşvik
edici bir misyon üstlenmektedir. Küreselleşme sürecinde küreselleşen serma-

ye, uluslararas› finans kuruluşlar›, yeni liberal politikalarla gelişmekte
olan ülkelerin kamusal hizmet alan›na müdahale ederek kar amac›n› üst
seviyeye ç›karma peşinde koşmaktad›r.1990’larda Dünya Bankas›n›n baş›-

n› çektiği Bretton Woods kuruluşlar› yeni bir yönetim modelini hevesle orta-

ya atm›şlar, bu yönetim modelinin dönem için en rasyonel model olduğunu

eklemeyi de unutmam›şlard›r. İşte, yönetişim ad› verilen yönetim modelinde

toplumun farkl› kesimlerinin yönetime kat›l›m› ve bu kesimlerin eşitler ara-
s› ve karş›l›kl› bağ›ml› bir ilişki platformunda karar vermesini amaçlan-
d›ğ› söylenmektedir. Oysa bu model, toplumu sermaye kesimi ile sivil top-

lum örgütlerinden ibaret görmekte ve toplumu bu kesimlerin temsil ettikleri-

ni savunmaktad›r. Bu kesimlerin temsilcileri ile devletin bir arada karar ver-

me sürecine kat›l›m›n› öngörmektedir. Devlet bu platformda, sermaye kesim-

lerinin geliştirilmesini sağlayacak bir örgüt olarak kurgulanm›şt›r. Bu neden-

le, yat›r›m alanlar› özel sektöre b›rak›lmakta, bizzat kamu kaynaklar› özel

sektöre aktar›lmaktad›r.

Tasar›n›n sorunlar› kadar tasar›n›n haz›rlanma aşamas›nda da bir tak›m so-

runlar vard›r. İller Bankas›n›n ortaklar› olan belediyeler ve diğer yerel yöne-

timlerin görüşlerine başvurulmadan, İller Bankas›’n›n bütün sermayesi Hazi-

ne’ye aktar›lmaktad›r. Bu süreç anti-demokratiktir. Ayn› zamanda, İller Ban-

kas›’n›n ödenmiş sermayesinin kamu tüzel kişiliğe sahip belediyelerin oldu-

ğu hat›rlanmal›d›r. Tasar›, ortak idarelere sormadan Banka’y› hem de bedel-

siz olarak Hazineye devretmektedir. Özel bir tüzel kişilik olan İller Banka-
s›’n›n ortak idarelerinin r›zas› olmadan ve bedeli ödenmeden bir özel tü-
zel kişiliğin devletleştirilmesi Anayasa’n›n 47. maddesine ayk›r›d›r. Ana-

yasa’n›n 47. maddesi müsadere yolunu öngörmemektedir. Hâlbuki tasar› ile

getirilen uygulama zora dayal›d›r.

İller Bankas›’n›n tasfiyesi as›l olarak ulusal politika değişiminin bir gösterge-

sidir. Belediyelerin temel hizmetlerinin kamu hizmeti olarak görüldüğü, ka-

mu hizmetlerinin kamu personeli eli ile verildiği ve hizmetlerde kamu ya-
rar›n›n ön plana ç›kart›ld›ğ› anlay›ş›n tasfiyesi edilmesidir. Altyap› hizmet-

-46-



lerinde kamu yarar›n› değil, piyasa mant›ğ›n› öne ç›karan gelişmeler günde-

min ilk maddeleridir.

Bu sürecin, ülkenin bir kurumunun sorunlar› ile başlamad›ğ› aç›kt›r. Sorun-

lar yeni değildir, 1960’l› y›llardan beri birçok rapor haz›rlanm›ş, öneriler ge-

tirilmiştir. Diğer taraftan, ortada bir gerçek vard›r. Dar gelirli belediyelerin

büyük altyap› yat›r›mlar›n›n finansman›n›n alt›ndan kalkmas› mümkün gö-

rünmemektedir. İller Bankas›’n›n tasfiye edilmesi ile belediyeler bu yat›r›m-

lar için uzun vadeli d›ş kredilere yönelecekler ya da gelirlerini artt›rmak için

halka yükleneceklerdir. Sonuç olarak, bir taraftan belediyeler uzun vadeli bü-

yük kredilerin alt›na girecek -İller Bankas› arac›l›ğ› nedeni ile bu durumda

Hazine de girmiş olacakt›r- bir taraftan da halka önemli bir yük gelecektir. Bu

nedenle, dar gelirli belediyelerin yat›r›m maliyetleri artt›kça, bölgeler aras›

farkl›l›klar da artacakt›r. Bu durumda, yerel yönetimlerin bu darboğaz› tek

başlar›na aşmas› beklenemeyecek, devreye yine kamu kaynaklar› sokulacak-

t›r. Ayn› zamanda, söz konusu altyap› yat›r›mlar›n›n temel hizmetler olduğu

düşünüldüğünde vazgeçilmesinin olanaks›zl›ğ› anlaş›lacak, ileride alt›na gi-

rilecek yükün baş mimar›n›n da yasa tasar›s› olduğu görülecektir. Bu durum-

da yap›lmas› gereken, elde bulunan iyi işlemeyen bir kaynağ›n kötülenmesi

ve kenara at›lmas› değildir. Aksine, kamu hizmetlerinin yerel talepler doğrul-

tusunda merkezce koordine edilmesi, finansman desteği sağlanmas› ve dan›ş-

manl›k hizmeti verilmesini sağlayan, birikimli, deneyimli bu kurumun ger-

çek sorunlar› üzerinden iyileştirilmesi gerekmektedir.

Ayr›nt›l› olarak incelenen İller Bankas› ve İller Bankas› A. Ş. Yasa Tasar›s›,

dünyadaki sisteme eklemlenmeye çal›şan, kredi karş›l›ğ› yeniden yap›land›r-

may› gerçekleştiren Türkiye’de kamu hizmetlerinin piyasalaşt›r›lmas› ve ti-

carileşmesi çal›şmalar›n›n bir parças›d›r. Son y›llarda, TBMM’de h›zla ka-

nunlar değiştirilmekte ve yeni yasalar ç›kar›lmaktad›r. Bu kanunlardaki deği-

şiklikler ve yeni yasalar bir araya getirildiğinde Türkiye’de yap›sal değişik-

liklerin bir bütün halinde ele al›nd›ğ› görülmektedir. Uluslararas› sermaye

kuruluşlar› kendilerine yeni sermaye alanlar› yaratmak için her çabay› göster-

mektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› olarak, meslek alan›m›z, yaşam›m›z,
ülkemiz ve içinde yaşad›ğ›m›z sistemin; bireylerin değil, halk›n ç›karlar›; kü-
resel kapitalizmin değil insanl›ğ›n yarar› doğrultusunda değişmesi gerektiği-
ne inan›yoruz. Bu nedenle, ülkenin gerçeklerinden uzak, kültürüne yabanc›
düzenlemelerin yarar getirmeyeceğini biliyoruz.
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Bu doğrultuda,

İller Bankas› AŞ Hakk›nda Kanun Tasar›s› geri çekilmelidir.

İller Bankas›, tasfiye edilmemelidir.

Tasfiye edilen Belediyeler Fonuna Genel Bütçe Gelirlerinden aktar›lan %
3’lük pay yeniden uygulamaya konulmal›d›r.

İller Bankas›’n›n belediyelere vermekte olduğu her türlü hizmet çağdaş bir
yaşam için art›r›lmal›d›r.

Banka ortağ› yerel yönetimlerin ve personelin İller Bankas›ndaki söz hakk›
yok say›lmamal›d›r.

İller Bankas›n›n sorunlar›na yönelik çözümler ise Türkiye’nin mali gerçekle-
rine uygun ve planl› kalk›nmas›na katk› verecek biçimde kamu yarar› önce-
likli ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmemesi ilkelerine uygun biçimde ye-
niden üretilmelidir.
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EK: AVRUPA YEREL YÖNETİM BANKALARI

ÖRNEKLERİ VE TARİHSEL SÜREÇ

Danimarka Yerel Yönetimler Kredi Kurumu

1898 y›l›nda Parlamentoda kabul edilen yasaya dayan›larak kurulan Dani-

marka Yerel Yönetimler Kredi Kurumu’na yaln›zca belediyeler ortak olabil-

mektedir; ortak olmak da isteğe bağl›d›r. Bu kurumun finansman kaynaklar›

aras›nda öz varl›klar› (iç varl›klar›) ve d›ş kaynaklar› (sermaye piyasas›na su-

nulan bonolar) bulunmaktad›r. Kurum yerel yönetimlere uzun ve orta vadeli

krediler vermektedir. Kredi verirken herhangi bir ipotek gösterilmez, ne

amaçla kullan›lacağ›na kar›ş›lmaz; fakat Hükümetçe çizilen koşullara uygun

olarak kullanacağ›na dair bir bildirimde bulunulmaktad›r. 

Yerel yönetimlerin kredi alabilecekleri alanlar belirlenmiştir: enerji dağ›t›m

sistemleri, enerji tüketimini azalt›c› önlemler, kentsel modernleşme, yang›na

karş› önlemler, yaşl›lar için konutlar, yeni yerleşim alanlar› için toprak alan-

lar› ve buralar›n düzenlenmesi, endüstriyel konut yap›m›. Buradan da görül-

mektedir ki, yerel yönetimler geleneksel hizmetlerini yerine getirmek için

kredi alamamaktad›rlar. 

Hollanda Belediyeler Bankas› 

Hollanda Belediyeler Bankas› 1914 y›l›nda kurulmuştur. Bankan›n kurulma-

s›ndaki amaç, küçük ve orta büyüklükteki belediyelerin yat›r›m finansman›n-

da karş›laşt›klar› sorunlar›n çözülebilmesidir.

Hollanda’da yönetim sisteminin temelinde belediyeler yer almakta; serbest

şehir anlay›ş› da belediyelerin özerkliğinin en önemli unsuru olmaktad›r. 

1925 y›l›nda Devlet, Belediyeler Bankas›n›n yar›s›na ortak olmuş, Devletten

belediyelere, belediyelerden Devlete aktar›lacak paran›n Banka arac›l›ğ› ile

yap›lmas› kabul edilmiştir.

Bankan›n görevi, belediye ve belediye garantisine dayanarak, diğer kamu ku-

ruluşlar›na, bu kuruluşlar›n kurduklar› birliklere ya da sermayesinin yar›s›n-

dan fazlas› belediyenin garanti verdiği kamu kuruluşlar›na ait olan kurum ve

şirketlere k›sa ve uzun vadeli kredi vermektedir. En büyük kredi dilimleri be-

lediyelere aktar›lmaktad›r.

Banka, bir limited şirkettir ve sermayesinin yar›s› Devlete, diğer yar›s› ise ye-
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rel yönetimlere aittir. Hollanda Belediyeler Bankas›, Hükümet ile yerel yöne-

timlerin aras›ndaki borç ve alacak işlemlerinin çözümlendiği bir platform ol-

maktad›r. 

Belediyeler y›ll›k ödeme güçlerine göre kredi alabilmekte; kredinin nerede

kullan›lacağ›na kendi karar vermektedir. 

Belçika Belediyeler Bankas›

1860 y›l›nda Belçika Belediyeler Bankas›n›n kurulmas›ndaki amaç, artan ya-

t›r›m ihtiyac› ve bunun yükü alt›nda olan belediyelerin kredi ihtiyaçlar›nda

özel spekülasyonlara yer vermemek için sadece belediyelere kredi verecek

bir bankan›n kurulmas›n›n gerekliliğidir.

Belediyeler Bankas›, belediyelerin ve illerin hisselerine sahip olduklar› bir li-

mited şirket olarak kurulmuştur. 1967 y›l›ndan sonra Banka, özel kişilere de

hizmet vermeye başlam›şt›r, şu anda bütün bankac›l›k işlemlerini yürütmek-

tedir.

Kredi, mahalli idarelerin ödeme gücüne göre verilmektedir, miktar ve amaç

k›s›tlamas› yoktur.

Bankan›n sermaye haricindeki finansman kaynaklar›, kamu yönetimi kuru-

luşlar›n›n geçici bütçe fazlal›klar›, özel mevduat, tasarruf bonolar› ve tahvil-

lerdir.
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